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مةمقلى

بدرإسة،العربيةوغيرالعرجةالكتابات1في،يومبمديوما،الاهتماماديزدا

ناوطبيعي.المختلفةا!ررعبر،العربيةللأقطاروالاجتماعيالاقتصاديالتاريخ

العمق،وفيأفقيا،السياسيةالاحطاثتحليليتتبعالذيالواعى1السياسىالتاريخ

خلالهمنالذي1الاساسىا.لاعلا،ريشكل،وواعشاملبشكل،الآخربالبعضبعضهاويربط

بدورهاالتطو(كأاتهذهدراسةوتساعد.والاجتماعيةالاقتصاديةاالتطوراتأنماروتدرس

فالاسس.عقلانيةكثروجعله،العصيقةولبواعثهالسياسىاللتاريخفهمناتصحيحعلى

وحدهاهيءثقافيأوسياسياتجاهأو،موقفأو،حادثلأيوالاجتماعيةالاقتصادية

.والاتجاها/توالمواقفلمالاحداثلهذهالعميقةالمهـوافعتفسرالتى

الاقتصاديةأالقضايامنعددتنااولعلى،الاخيرةالسنواتفي،عكفتوقد

ناحية،منبأهميتهامنىشعورا،11!انيالحكمابانالشام1بلادتاريخي،والاجتماعية

عددلدي"تجمعوقد.أخرىناحيةمنالمتخصصةالدوليةاالمؤتمراتفيببحثهاوللمساهمة

معظمنث!روقد.!الفرنسيةأوبالافكليزيةوبعضها،العوبيةباللغةبعضها،البحوثمن

الحربتاريخكتابةلجنةتصده!هاالتيا"يخيةتاشدراساتلامجلةفيالعربيةالبحوث

فيأو،المجلةأعدادفيسنواتمدىعلىالبحوثهذهلنشرونظرا.دممثقبحامعة

وجدت،علعيا)الحصولنيالقراءلبعضصموبةيوجدمحا،المؤتمرات1بحوثمجموعات

عليها.الاعللاعاليسهلالكتابهذافيبالعربيةمنهاكتبماجمعالمفيدمن

فيالشاملبلادوالاجتماعيةالاقتصاديةالألمظاهربمضهذهالبحوثمجموعةوتعالج

بدراسةيعنىواحدبحثالاالجغرافيالاطارهذاعنيخرجولا.العثمانياالحكمزمن

يقارنولكلنه.عمثرالسادسالقرناواخرأفيمصرفيالعساكرتلثور،1الاقتصاديةالعوامل

فيالعثمانيين1والجنوددشمقيةانكشاتسلوكعلىآنذاكالاقتصاديةالأزمةابآثارذلك

وأضفت،غقةبحثباستثناء،زمنيان!ثرهاحسبالبحوثترتيبالىعمدتوقد.اليمن

العثمانيالحكمبان21ا/لشامبلادلتاكأيخالسياسيالاطاكأيصفمقتضبابحثاالبدءفي
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الصفحمات،امأرقاعلىحافظتوقد.التاريخىاطارهانيالتا"ليةالبحوثوضعفيهذاويفيد

منفيهظهرتالذيالاصلفياليهاالاشاشةليسهلاالاصليةنشرهاأماكنفيوردتكما

متتاليةارقاسماوضعتكمما.اخرىجهةمنالطباعةلعمليةوتيسيرا،جهة

الطبيعىومن.بهخاصاكياناالكتابلاعطاءالصفحماتأعلىفي(غزةباسخثناء)للكتاب

وذلكالمحتوىفيالمتقاربةالبحوثبيناحيمااناالاقتباسفيالتشابهاوالتكراريظهرأن

وجمله،اطهنفاتوضيحومحاولةمتباعدةفتر)تفي،حدةعلىبحثكلنشربسبب

فيه.ظهرالذياقالسيافيأمكنماش!املأ

دىاسات"مجلةتحريررئعهسكلاسنا!الاستاذالزميلبالشكرأخصو)نني

فيالفائقتيهطودقتهولعنايته،والتصويبيةالنقديةالملاحظاتمنالكثيرلابدائه"-،ريخية

.البحوثهقهفيراخطاءهفواتأيةعنالمسؤولوحدياننىوصببي.المجلةاخراجحسن

8591آذارثمالحشق

---

رافقال!ريمعبد
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الموضوعاتثبت

العثمانى.)العهدفيالشام1بلادتاريخالىالمدخل-ا

-1273المثرميةإئقالوثاخلالمنواقتصاديةواجتماعيةعصانيةدراسة:غقة-2

بلادلتاريخالثاالث1الدهولىالمؤتمربمناسبةاعدبحث،1277/1857-1861

-91،بعمانالاردنيةالجما)معةفيانعقدالذيبرفلسطينلدراسةالمخصص،الشام

صقحة59فيمطبوعاالبحثهذاالباحثقدم.0891(ايريل)نيسان24

به.ملحقمصورالىبالاضافة

الاولوالعقدعمثرالسادسالقرنمنالاخيرالربعفيالقاهرةفيال!عساكرثورات-3

القاهرةلتاريخالدوليةالندوةفيالقىبحثومغزاهاعشرالسابعالقرنمن

9691دمشقطبع،تاريخهاعلىعامالفمروربمناسبة(9691ابريل-مارس)

.(الكتابترقيمب!حسب912-79ص)

وحتىعشرالسادسالقرنمن،لشامبلادفيالعثمانية1العسكريةالحياةمنمظااهر-5

،الاولالعدد،دمشقجامعة،،تاريخيةاسات"درامجلة،عمثرالتاسعاالقرنمطلع

.(951-013ص)59-66ص،0891(مارس)آذار

ثواصاس،مجله،العثمانيالعهدفيالشامبلادفيالحرفيالتنظيممنمظاهرهـ-

ا-06ص)62-03ص،8191(ابريل)نيسان،الرابعالعدد؟"تاريخية

291).

المدد،،اريخيةتا!راسات"مجلة،ال!عثمانيةالدولةفيواهميتهاالشاميالحجافلةاقا-5

.(216-391ص)28-5ص،8191(اكتوبر))الاولتشرين،السادس

المدد)ن،،تاريخيةدر/اسماتدامجلة،العثمانيالعهدفيدمشقمنسكانيةمظا؟هر-7

-ج-
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ص،8491(مايو-يناير)أثار-الثافىكانون،عشروالسادسعشراسىالخا

.(024-217ص)5-28

مجلة،عمثرالتماسعالقرنفيالاوربىالاقتصادمواجهةفيالدمشقىالاقتصاد

الثانيتشرين-آب،عمثروالثمامنعشرالسابعالعددان،"تاريخيةدتاسات"

ء(285-241)915-115ص،8491،(نوفمبر-أكسطس)

-لى-
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العثمانيالعهدفيالشام*دتاو!الىالمدخل

صط.97لؤيهصش،../تعهيد

المتمركقة(1517-0126)المملوكيةالسلطنةنياأس!ياجقءاالشامبلادكونت

علىواممتولوا1516آب23نيطابقمرجموتعةفيالمماليكالعثمالمنيونهزممصر،وحينفي

)العثمانيونعليهاا!قحين،اشهرخمسةخلال،المملوكيةالسلطنةانهارت،الشامبلاد

.1517الثانىكانون23في،اهرة(القاخارج،الريدانيةموقعةفي

استخداقه،اتقنواالذي،(البندتية)اليدويالناريالسلاحمنالعثمانيونأفادوقد

اممتخدامهعارضواالذينالمما"ليكمعصراعهمفي،البلقانفيمظفرةممار!فيوبريره

العثمانييناصتخدامحسنوكان.الفروسية1يوتقاليدهملتعارضهو)سعنطاقعلى

مكنتهمالتىالوئيسبةالاسباب.منالمشا:0لانكشاريتهماستخدامهوملاءمةالناريللسلاح

.1514آب23فيجالديرانموقعةفيقبلهممنالصفويينوعلى،المماليكعلىالظفرمن

خطرو)بعدوالصفويينالعثيانيينبينالحدودجالدير)نفيالعثمانيالانتصا(رثبتوكد

للسلاحالعثمانيين)ستخداميكونوبذلك،قروناربعةطيلةالعربيةالمنطقةعنهؤلاء

عواولهذالأالتفوفماولالىويضاف.العربيةللمنطقةالسياسيةالخريطةغيرقدالناري

المماليك.قوةمن،بالمقابل،واضعفتانيينالعثماقوةدعصت،بشريةواقتصاديةأ،أخرى

فيالتركمانالغزاةاماراتكأحدىوصودهمبدأواالذين،العثماانيينأنوالملاحف!

،1354عامفيالدردنيلعبرواأنبعدالبلقانفياولاالتوسعفيشعواقد،الافممول

فينيقوبوليسوفي،9138عامفيقوصوهموقعةفيدولهعلىكاسحةانتصاراتوحققوا

بتوسعذلكوازنوااوربااووصطالبلقان1فيالعثميانيينتواسعادزاأوكلما.6913عام

منالعشانيونوهدف.فيهالمتمركقينالمسلميناةالغزاامراءضدالانا؟فولفيمماثل

و!راحمع.،791،!مش!.1691-1516،والمشانيونالمرل!ةكتالىمنمستمدالبحثهدا*

البحث.مممادرحولالكمال!هدا

-هـ-
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وقد.سيطرتهمتحتالتركمانيةالفزاةقبائلوتوحيدالاسلاميةقاعدتهمتوسيعذلك

ليسبغالعثمانىاالاميرمنمحاولةوفي.المسلمينوالعلماءالفزاةنقمةالتوسعهذ)أثار

الخليفةمن4913عامفيطلبفقدالشرعيةصفةاةالنقاماراتعلىالقضاءفيعملهعلى

القاعدةبهذها"لعشمانيونالتقموقد.الرومن2سلطالقبمنحهاهرةالقافيالمقيمالعباسي

فيبالتوسعذلكموازنةثم،اوربافيالدينأعداءضداولاالتوسعأي،فتوحاتهمفي

الاقطارامعظمبفتحذلكوازنواإوربافيتوسعهماوجبلغواوحين.الاسلاميةالاقطار

،يالولاءاو،والعراقواليمنومصرالشامابلادفيكما،حيناالعسكريةبالقوة،العربية

الاقصى.المغربباستثناء،افريقيةشمالنيكما،البحرغزاةبواسطةأو،الحجازفيكيا

العربيةالاقطارعمثماوربافيكذلكبدأقدالمثمانىالحكمانحسارانويلاحفل

حوالىقبلخرجتحيثمنالاناضولالى1891عامفيالعثمانيةالدولةعاتأنالى

سشة.ستماثة

-او
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ع!ثرالسمادسالقرن!العث!مانية1االقوةكمرةفيالش!امبلاد

لان،ابقدإمرجموقعةأثرالشامبلادفتحهمفيمقاومةأيةالعثمانيونيلقلم

العثمانيين،الاهال!وميصولم.مصرالىمعظمهمهربوددفيهاقلةكانواالمماليك

وهمالمتفرجموقفووقفوا.لهمهؤلاءظلمبسببالمماليكعنيدافعوالمانهمكما

العثمانييناستخدامالاهاليأذهلوقد.عربيغيراخربحالأكمعربىغيرحلامايستبدلون

السماءوكأنمدافعهمالعثمانيونأطدقحيندمشقأهلظنحتى(النااريللسلاح

الدينمثسسللاحداثالمعاصرالدمشقىالاخباريتعبيرحدعلىالارضعلىانطبقت

هذهالىالانضماممن،مثلاحلبكتجار،الفئاتبعضوافادت.طو)ونبنمحمد

هامةءواسواقاواسعةاقتصاديةمجالاتلهمفتحتلانهااصرافالاالمترا!ةالامبراطورية

نواير/1والاناضولاوربابين(الترانزيت)العبورلتجارةكمركقحلبأهميةوازدادت

لعبت-ضفقد/الحاكمتغيراءازا،مالش!،1بلادفيالسالدةمبالاةاللاةوكأغم.الاقصىوالشرق

الفراغملءاولةمحافيهاماادواش،ضرانبالقعرفتالتى،دمشقفيالاحياءشبانمنظمات

قدالمنظماتهذهإنتوكا.العثمانىالحكموتثبيتالمملوكيالحكم+-نتهاءبينالسي!س!ي

اقتصاديةخنفيةذات(سياسيةكظاهرةالمملوكيةالسلطنةعهدأو(اخر---منذاشتهر

العثمانى،الحكماستتبابولكن.المماليكظلمضدالمثعبعنالأ)دفاعهدفها،واجتماعية

فيمايوازيهاماوسيصاهر.المنظماتهذهعلىقضى،نفوذهفرضفيالقوةعلىامتمادهوا

الانكشاريةطائفةالىلىمشقفياننفوذاصحابتسربحينعشرالثامنالقرنفيبعد

خلالهامنودافعوا1(المحلية)بةليرليةلذلكتبعافعرفت،الداخلمنعليهاو!م!يطروا

العثمانية.السلطةضدمصالحهمعن

لهافتحهمأثرالشامبلادفيالمملوكيةالاداكأةمظا(هرمنكثيراالعثمانيوناأبقىوقد

حماةوالي،الىالفقبرديجانوعيفوا.الاموراستقرارلضصانمؤقتةلفترةوذلك

المحليين،الامراءبمضازالواولكنهم.دمشقعلىوالا،العيمانحازالذيالمملوكى

من،ابقواوا.الممنيينمكانهم/واحلوا،للمماليكالموالينلبناتجبلامراءالتنوخيينمثل

حورانامراءمثلالولاءالمقدمواالدين؟االاخرينالامر)ءمنعددا،)خرىنا!ية

وأاقطاعيةأوبدويةأسسعلى!ومالامراءهؤلاءقوةوكانت.والبقاعوفلسطين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الضرائبجمعفيا*ههـاءهؤلاءمنالعثمانيونأ!.؟ويمفة-قيسيهب!ة-تاودب"

الحجازءالىدمشقمنالشمامىالحجقافكوؤطادة،الامنواقراش

برديبنوا!يهاتوشةالشامفتحهممنسنواتأربعبعدالعثماتونجابه

طموحهالغزالياظهرو!د.ا!ولس!يمالسلطمانوؤ!ةاث!01521عامفي،الغقالي

امعالجافيباسممهوخطباالالثرفر،لملكرتلقبس!انمانفسهوأعلنألمملوكى

قبلمنواليهى،بكخايركأأسهموعلىامصرمماليكمنالم!،عدةوطلب.الاموي

علىهؤلاءقضىماولصرعالمضا،للعثممانيينليا!وةبتنخارهـبكلاقينبودفلم،العثمانيين

.الشامبلادفيللمماليكثورةاخرهذهوكانت1521عامفيوثورتهاخقاليأ

العثمانيةالادارةاسستوطيدالىءالمغزالىثو!ةعلىالقضاءأثر،العثمانيونولجأ

كلوقسمت.وطرابلس،وحلب،(دمشق)المث!م:ولاياتثلاتفآبقوهاامالشابا،دفي

برعسكريةكاقطاعاتالدوإةاراضيبمضووزعت.ا/لاإويةاوألصهخاجقمنعددالىولاية

الاقطاعاتهذهاصحابوعرف.السنويمدخوا!احسب،والزعامتبالتيمارعرفت

نوعمنالاقطاعاتأما.العثمانىالجيشفرقأقدموشكلواالفرسانأيالسباهيةبا

لهـلانفاقالمناصبببعضفالحقت،آقجةالفمائةضلىالسنويمدخولهازادالتياصالخا

السلطةمنوالمقربينالموظففيكبمارلبعضمفحتاوالولأيةوانيمنصبمثلعليها

مينملتقالىبهاعهدفقد،كاقطماعاتتوزعلماكىاصةالد؟اضصىأشمنبقىوما.الحاكمة

مماوالاسالافرادبعضاحتكرهتمبرواحدةفسن!نظرياالالف-اموكان.ضرائبهالجباية

.الحياةمدىامالالتق،أيالممالكانةنظامعتثهـألىاصد،اكأبعالسطالقرنواخرفيالدونةاضطر

فيالجديدةالفرفمرتباتعلىانفقوصنهاالدفتردأرالىالالتزامو)رداتوسلمت

وكان،القلاعوفيالولايةمركزفيالانكثماكأيةفرقواقىإمتالانكشاريةوهى،الجيش

ويوازن.فيهاالانكشاريةآغاقبلمن،استانبولمنيعين؟(الاعا)بهاخاصقائد!!ا

الولاية،مركقفيالقضاةقماضبيدفكافتالقفاتيةاتسدصاةأما.الواليبسلمتهاالأغا

تركيا،أي،روميماباستمراروكان.)!لدولةفيالرسمىأنذهب،الحنفىالمذهبمنوهو

الشريعة1اماحكاتطبيقفيالقضاةة،ضىلاهصيةونظرا.الافىاضوالعسكرقاضسيقبلمنيعين

القاضىجانب.والماوالاغاالواليمنكلسلطةالاخرهووازنفقدالقوانينوتنفيذ

اعتمادمنيمنعلمهذاولكن.حنفياالآخرهووكانالشريعةتفسيرفيالمفتياشتهو

والمفتىالقاض!موافقهبعدالاخرىالمذاهبيتبصونالذينوالمفتينالقضاةأحكام

الايثرافنقيبقبلمنيعينكمانالذيالاشرافنقيبكذلكوأشتهو.عليهاالحنفي

المحلعة.السياسةفيهامادوراالايثرافولعب،اسط!نبولفي

التنظيماتوادخالالغقالىثورةعلىالقظءأعقابفيإمالش!بلادسإدتوقد

فيهاانعكست،ع!ثرالسادسالقرنأواخرحتىاستصتهدوءفترة،اليهاالعثمافية

وتجلتء(1566-0152)القماانونىسليمانالسلطانعهدفيبخاصة؟،الدولةقوة

وغيرها.اوربافيالعثمانيةللانتصاراتتخليداباتقربالمتواصملةالزيناتلي،إقا!ةمحليا
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وكمان،وغيرهاالش!امبلادفي،العثمانيةامصانيةااتالمنجقأهمبناءالفترةهذهوشت

ذ!كومثالوالحماماتوالسبلوالمدارسوالجوامعاياكالتكا،خيرينفعقاسظمها

القصرموقعفي،دممثقفيببنائهاالقانونىسليممانإسلطاناأمرالت!،السليمانيةالتكية

صفرفينجزوا،1555-629/4155ء،مفيببنائهمابوشرو.الاخضربالوادي،الا!لق

بيندمشقعلىوليا)قياباشامصطفىلالاالوزيروبنى.9155الاول679/تشرين

بنىكما،دمشققلعةتحتباسمهالمعروفالهـخانء9156و769/1563ولم719ع!امي

السويقةفيجامعببناءذلكبعدبشاصرادالوالىوقام.السروجيةسوقفيحماسا

،1572-979/1571عامفيدمشقولىحينباشادروجمشوامر.المراديةبجاءمععرف

تهعماشالىبهـالملاضافةوذلك،أجابيةابابقرب،الدرويشيةجامعباسمهعرفامعجاببناء

تربالسشانمةصا!معبناءتم1915-999/0915عاموفي.وقيساريةوحمامشلعدة

عامقبلدمث!قعلىعينحينالاعفما))وزيرباشايشمانببناته)مرقدوكان.ابعةالباباب

امعجاببنماء،1546-529/1545عامفي،باشاخسروواليهاأمرحلبوفي.ذلكمن

كيندوقةباشامحمدوبنىوسسقاخاناعليهاوأوقفالخسرويةالمدهرسةضمتوتكية

اليومالمعروفالخانمثل،فيهاخمااناتعدة،1551-5790155/عامفي،حلبالىوا

حلبعلىوأىحين،باشاب!راموبنى.الملبيةوخا،ن،النحاسينوخان،الغرايينبخااظ

بقيةوثه!ت.الجلومهـحلةفيبالبهراميةالمشهورامعهجا،1581-889/0158عامني

.الفترةهذهفيالممرانيةاتجقالمفهذهمثل؟العثمانىا)حكمتحت،العربيةالاقطار

فيتشهدلم،العربيةالاقطارمنغيرها)و،الشامبكدمنأياأنا،لنظريلفتاومما

العدد؟هذاقجلىعمرانىفشارومنعثصرالسادسالقرنفيشهدتهماالتاليةالقرون

الاوابدهذهبنواالذيناتشخصيافيتممنماو)ذا.العامالنفعذأتالابنيةمنالكبير

وراءهموخلفوااالفتوحاتفيواسهمواالدونةفيعليامناصبشغلواانهملوجدنا

فشيدو)اآنذاكالبطولاتلصنعالرئيسيالمجالوهواالم!إركانميمافيعريضةأمجارا

)خذتحين،التمااليةالقرونفيالولاةأننجدبروبالمقابلذكر)هملتخليدالاوابدهذه

ويحرصون،الظلبفيمنماصبهميثشرونكهانو)،الانحطاملثمبالضعفالعثمانيةالدولة

أحسنفي،واكتفوا،الاوابدهذهيشابهمايبنوالملذا،حكمهمخلالالمالجمععلى

وتسييرالاوابدتلكبنماءوامتلزم.سبيلاومدرسةبناءأوجا،معبترميم،الاحوال

ثرواتهمبتحويلاهتموااللاحقينالولاةأنحينفيءعليهاالكثيرةالاوقافايقافشؤونها

غلبةنجدولهذا.لهاالدولةمصادرةمنوثي!يتهمذ!لفائدةأهل!يةاوذريةاوقافالى

وبخاصة،ذلكبعدالذريةالاوقافتكاثرتثم.عشرالسمادسالقرنفيالخيريةالاوقاف

.المتزايدةالولاةثرواتمصادرةالىالدولةعمدتحين،عشرالثامنالقرنفي

حر
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ع!ثرالسابعالقرنفيالمثامبلادفيوالثوراتالعثمانيالضعفا

توسعهاأقصىممهابلغتالتىالباهرةانتصاراتهاالعثمالمنيةالدو/لةحققتأنبعد

فتجمدتبالظهورالضمفبذوكأأخذتالقمانونيوسليماتالاولسليمالسلطانينعهدفي

تقعمهماشداءاءاعدأ)ولىبافيالمثمانيوأنوواجه.بالتر)جعأخذتثميةالامبر)طورحدود

محاولةوفشلت.فيينامركزهاالتى،المقدسةأنيةالجرماالامبراطوريةحكامابسبورغهاآل

معاهدةتوقيعالى9916عامفيواضطروا،1683ءامفيفيينالاحتلالىالثانيةالصثمانيين

بودوليا.ووترانسلفانياهنغارياجميععنبموجبهاوتخلوا،ابسبورغهاآلمعكارلوفيتز

لنكتيمورهزمهمحين،عامثلاثمائةإىحوامنذللعثمانيينكبرىخسارةأولهذهوكانت

الصلحالعثمائيونفيهاوقعمرةأولهذهانت3كما.2014عامفيانقرةموقعةفي

6العثمانيونيتمكنولم.طويلةفترةمنذعليهاسي!طروامناعلقعنوتخلوا،كمنهزمين

فيالعثممانيونوجابه.اخرىمناطقعنتخلوابلخسروهمااستعادةمنذلكبعد

.1623عامفيبغطادواحتلالهماالعر)قعلىالصفويينهجماتاشتدادالشرقيةالجبهة

1623)الرابعمراداالسلطانعهدفي،1638عامحتىاستعادتهاالعثمانيونيستطعولم

وهو،مصلحسلطاناولومجىءالر)بعمرادالسلطمان؟فاةبينيظهرولم،(0164-

فيالسلاطينوانفمس.كبيرلقبيستحقسلطانأي(7018-9178)الثالثس!ليم

تصريففي(الاعظم)1)وزيرالاعفلمالصد)رشأنوازداد.ومؤامراتهالداخليةالقصراةحيا

بينالفترة1فيكوبريلياسةافرادالععااماءا!وزرامنواثستهر.لذلكتبعاالدولةشزون

هيبتها.منكثيراالدولةالىاعادواالذين،1676و1656

الانكشاريوالجيش(الم!باهى)الاقطاعىال!يشعلىالضمفهذاوانمكس

ملتزموحذوهموحذاالفلاحيه!منالماللابتزازالريففيسلطتهمالسباهيةفاسستغل

الاهلينمنالالماوابتؤإزالتجارةفيالعملالىبدورهمالانكشاريةولجآ.الضرائب

يرهبونواخذوا،الد!اخليةالسياسةفيوتدخلوامرتبماتهمقيمة)نهيارعنللتعويض

الوضع،هذاوازاء.الاوربيةالجيوشيرهبونكانواأنبعدويقيلونهمالسلاطين

المرتققةالجندعلىالاعتممادالى،عليهاإئرينالثاالامراءشأنشآنهاالدولةاضطرت

لهم.الدولةتسريحأثرالاهلينترويعالىعمدواالذين
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أنرمةعثصر،منالسادسالقرنمنالاخيرالربعمنذ،تعانىالعثمانيةالدولةرأخذت

الجنودع!دوازديادالعثما(فيةالفتوحاتهـواردانقطاععننتجوقد.ضا!ة)قتصا!ية

الغرائب،وجبماايةالالتقامنظاموفساد،المرتباتيتفاضونالذينو"لموظفينالا!كثار!ين

الاراضىفياولرةالاقصىالشرفبضائععلىتفرضكمانتالتىالضرائبوارد)تونقص

وأدى.العثمانىدالاقتصتبكاشان،الص،لحالرجاءرأسطريق)كتشافبعدلصثطنية6

بواسطة-أمريكأ-الجديدالمالممنالمتوسطاالحربلدانالىالرخيصةاألفضةتدفبئ

بماالنسبةءالاقجةوهىالعثمانىللنقداذف!ةالوحدةقيصةانهيارالى،الاسبانالممهصتعمرين

قيمتهااستمرتالتىءالاقجةسعرتخفيضالى1584عامفيالد،ولةواضطبىت.نلذهمهه،

،0162عامفيالبارةهىجديدةنقديةوحدةتصدرالدولةجعلمماذلكبمدبالانقيآر

عشر.السابعالقرنمنالاحيرالربعفيتمنقرضثيم

فياالامر)ول!ظ!رتانثور)تمنسلسلةفيالعثمانيةالد؟لةضعف-وانمكس

الثانيالنصفمنذ،الشامبلادفيهابمااالعربيةالولاباتمنعددفيءالساكر.ضفوت

وقد.عشرالسابعالقرنفيالمحليينالامراءبينانتثصرتثمعشرالسادسالقرنمن

اليمن.فيكما"،ضعيفةالعثمانيةالسل!لةصيث،الاطرافمفاطقفيالعساكراتثورابدأت

المكى،محمدالدينقطب.-نذاكا؟ليمنىالاخبماريارأشاوقد.الداخلباتجاهانتمثرتثم

وتدنىاليمنفيالعملةقيمةانهيارالى،"العتماليالفتحفياليمان!البرق"مؤلفضاحب

علىيديالقالامامثورةالىهؤلاءوانضماملذلكتبعاالجندلرواتبالمثرائيهالقيمة

9016و9158عامىبينالفترةفيالعساكرثوراتمنلمةسلم!مصرواجتاحت.الهثمانيين

مناالريففيالسعاكروحاول.1584عامفيفيهاالمملةقيمةتخفيضأعقاربني

مرتبا/تهم،قيمةعنللتعويضالاهلينعلىاضاةيةضر)ئبفرض،القليلةالراواتبأسحاب

بينهمالمماليكالعساكرلطموحوكان.دوكأاتهمالىادىمماالدوئةقاومتهالذيالامر

.اتالثوراتأجيجفيأثره

المعاصرالدمشقىالاخباريويذكلر.الشامبلادالاقتصاديةالازمةعمتوقد

انهيمار،؟الناظروبهجةاطوالخأنزهة!مؤلفهفي،الانصاريموسىالدينثرفللاحداث

يهمومنءالمرتبما.تاصحابوتضررالغذائيةالموادأسعماروارتفاعالمملةقيمة

الى)نصرفو)قدالعثمانيالمهدمطلعمتدمشقانكشاريةوكان.ذلكمن،الانكشارية

عيدمذلكعلىوشجعهم،وغيرهاوربا،وتجارة،حرفمن،الاقتصاديةالفعالياتتعاطي

القلعة.خارجيعيشونفأخذوا،خارجىعدوانالى،امةبعاالشاموبلاد،دمشقتعرض

واضطر.امتيازاتهممنللافادةالاغرابوإلىالاهامنعددصفوفهمالى،ابلبالمقا،واضمم

الوظا؟ئفنييعينبانفيهيأمرهدمشقالىواالىأمر)صدارالى،1577عامفي،السلطان

)وبخاصةوالاغرابالاهال!،لامنالعثمانيينالارواممنافراد)الانكشاريةبينتشغراقى

اريةالانكشاتسلطبا(لتالىوازداد،الامرهذاينفذولم.الحالعليهكانكما(الاكراد

لهمالدولةدعوةاثو،حلبريفالىوابتزازهمنفوذهمدائرةووسعوا.المالوابتزلاازهم
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وجودهمدمشقانكشاريةواستغل.الافحاءتلكفي،(بالتركيةالجلالية)الثمائرينلقتال

منواخراجهم،لقتالهمالدولهاضطرمماالمالوابتزازالظلممناكثيرأفمارسواهناك

زعمائهم.بعضوقتل،بالقوةحلبولاية

فيالعساكرثورةبلتهاالتىالم!رجةثورتهمتبلغلمدمشق)نكشاريةأنويلاحع!

الاقتصاديةالضائقةاستغلناقمامملوكيماعنصراضمواقدالاخيرينهؤلاءلان،مصر

بنىعماءالدولدةبطشولكن.الشامبلادفيالعنصرهذامثليوجدولم.ا!لصاعهلتحقيق

تد"لكما،وتركماناكرادمن،غريبأصلمنومعظمهم،المتمرديندمشقانكثسارية

الانكشاريةطائفةالىللتسربالدمشقيينمنوالطامحينللمتنفذينالامرسهل،اصحاؤمم

عهدفيالمتمرديندمشقانكشاريةبقعماءا)بطشوتكرر.الداخلمنعليهاوالسيطرة

العناصر،بالتدريجأزالمماكوبريلىآلمنالعظاموأ!وزراءالرابعمرادالسلحلان

حلبوالىثورةدمشقيةانكمشا!ايد،وحينالمحليةالعنأصرلصاسحبينهممنالغريبةالمتفذه

انكشاريةدفع،باشابحسنالدولةبطشذلكوتلا91651عامفيالدولةعلىاشاباحسن

بينهم.منالاغرابمعظمعلىبذإكوقضيابزعمالهمالدولةبطشتاذالثمندمشق

،ويقصدالبابعبيدأ!)قولبالقابىعرفتجدديىةانكشاريةفرقاالدولةوارسلت

مثل،دمشقفيالاستر)ديجيةالنقاطعلىأسعتولت،(دهللولاءتأكيداالسلما،اند!ببذلك

تعرفأصبحتالتيالانكشاكأيةالطائفةعهدةفيكانتالتىالمدينةوابوابالقلعة

الدمشقيين.منبالتدريجاصبحواافراده!اواقمادقهـ،معظم،لانالمحلية،أياليرليةبالانكشارية

دمشقبين،المثصمىالحجقافلةلحمابريةالحجمنازلبحراسةهؤلاءالىالدولةوعهدت

التيالمتنفذةاسهايمثلون،دمشقفييقيموناستمرو)عمليعااليرليةولكن.والحجاز

رئيسيينءحيينفيبمعظمهميصيشيونركانوا.مصالحهمعنويدافعوناليهمانضمت

يواجهالذيسا)روجاوسوق،حورانحبوبوتسويقهالاقتصاديةاليتهبفعاالممفهورالميد)ن

الذين،اليرليةالانكشاريةبينالمنمافسةواشتدت.العثمانىالوالىمقر،والسراياالقلعة

هؤلاءلان،قولابىالقاالانكشاريةوبين،عسكريةبملابسدمشقيينعنعباشةأصبحوا

التنافسالىاضيف،وهكذا.الاقتصماديةالففالياتفيالعملالاولينكا،حاولوا،الاخيرين

الىالدولةوعمدت.الفريقينابينالاقتصاديالتنافس،النفوذعلىوالصر)عالسياسى

هذهدون،لتحولواخرىفترةبين،جديدةبفرققولالقابيالانكشا!ية،ردفأو،تبديل

الطائفتينبينقمائماالعداءمتمو)4،ذلكومع.محليةوولاءاتارتباطاتواقاهـةالفرق

الدولةنيككلالانكمثاريةعلىقضىانوالى0166عاممنذدمشقفيالانكشاشيتين

.1826عامفيالعثمانجة

حدثكماءطائفتينالىتتحوللمحلبفيالانكشاريةئفةالطأأنملاحفلتهتجدشمما؟

ولم.العثمانيةالمصالحعنافعوتد5،للدولةتخضعواحدةطا)ئفةبقيتبل،فيدمشق

مركلزمنحلبقربأنشكولا.عليهماوالسيطرةاليهاالتسربسنالاهلونيتمكن

الىالمتجهةا)هثمانيةالجيوشمعظمسلكتهاالتىالرئيسيةالطريقعلىووقوعها،الدولة
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حلب.فيالانكشاكأيةماائفةأفرارعلىالعثممانيافضوذمنقوىقدومنهاالصفوية(لجبهة

وا!للأك،الفلاص!نمعالقروضوعقدالتجاكأةتعاطيمنهؤلاءهذايمنعولم

بالمقاشنة،الاهالىوجهفيمغلقةبقيتحلبفيالانكشاريةصفوفلانونظرا.الاراضي

نفوذهملفرضوسيلةالاشىهـ)فمنظمةفيهؤلاءو-!فقد،بدمشقحدثامامع

هناومن.تمثلهاالتيالانكثماريةوطائفةالعتمانيةالسلطةوجهيمصالحهمعنوالدفاع

)صطدإم)كبروحدث.حلبفيوالانكشاريةالاشرافبينالدا!ىالقتالواع12الصراثشداد

القلعةقرب،إلاطروش-أمعالىالاشراثمنفربقالتجأحيهط8917عامفيالفريقينبين

فيوقوتهمافالاشراتنفايممنبلغفقدذلكومع.معظمهمالانكشاريةوذبح!مب!ني

مص!-علىبونابرت؟ا؟بليونحملةلمصإوهـةأدرلةااليهملمجماتأبئحلب

الشامبلادفيالمحليينالامر)ءلنعددالعثصنيينع!ىالثورةفيالعساكروتلا

هؤلاءاستفادوقد.عئهـر)لسادسالق!ن)واخرمنذوذلك،العربيةالولاياتمنوفيرها

الاولىاتثغورحيث،صموشوسجبمالمنطقةمثل،فيهاأوجدوالتىالحناصقطبيعةمناءالاص

منذ،اليهلجأالذيلبنانجبلمثلأونيةالت!كطوالاماراتالقبائلاوبقاب

.المضطهدةإديني!ااحطوائفومنانعربيةالقبماللمنعددالاسلاميةالعربيةالفتوحات

محليانزعيمانعشرالسابعالقرنمنالاولالربعفياألشمامبلادفيثاشوقد

الممنىالدينفخىوالامير،حلب-كلسمنطقةفيانكرديعيمالق،جانبلاصلباشاعليهما

جانلكلمتىتحوير(جانبولاد)و)جالبلاصلوكلمة.اجنانجبلفيالشوفأمير،الماني

الاصمنواحدةجانبلام!أسةوكمانت.الفولاذيةالنضسبالتركيةوتعنيان،وبولاد

وعرف،عشرالس!ادسنالقىمنالاخيرالعقدفيالانافولمنطقةفيالدولةعلىثارتالتي

حلتالتىالاقتصاديةافضائقةثورتهماسبابوكانت.بالجلاليةبالتركيةالثائرونهؤلاء

فيالوفرأدىوا.فيهامتعددينوزعماءبثصريةقوىووجودآنذاكالاناضولبمنطقة

من)با)سكبانعرفوابر،مر-!قةكجنو-خدماتهـأبيعهاالىألعملعنالعاطلةالبشريةالقوى

يرافقألذيالكلابيمعاوتعنيماات،جةالفار!فيالحامىوتعني،وبان،الكلبوتعنى،سك

الممنىالدينوفخرجانبلاع!باشاعلىقبقمنلالافبا)س!باقهولاءوا!متخدم.(الصياد

قوتهما.لمدعمانيالثا

كلسمنحلبعلىوا)ياالمعينباشماحسينعمهألدونةلقتلباضاعلىنقموقد

دمشقالىواتجه،ائبالضرادفععنوامتنععنوةحلبوأخذ5016عامفيفثار

معباشاعليوتحالف.عمهقاتلو)أنسبقانذينانكشاريت!امنالظربحجةلاحتلالهما

والسلحلة.المجدعنبدورهيبحثكانالذيالشوفأميراكانىالممنىالدينفخر

الكرديطرابلسحاكمسيفاباشمايوسفالمشتركلمدوهمماعداؤهمماأيضا!ءيخهصاوجمع

.6016عامفيدمثشالحليفانوحاصر.دمشقالىرجهـالمامنهربالذي،الاصل

االالمنمبلغدفعوبعدله!اسيفاباشاروسفبمغادرةعلماأظبعدت!اشاجعاولكنهمما

فيبماشاعليهزيمةمنالدولةتمكنت؟.ذلكأث-الفريقينب3يئالتر،إفوانفض.لهما
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الصرة)فرادبمضأنوذكر.1611عامفيقتلتهثم7016عامفيمرعشمنطقة

،واعتنقو)،المعنيينالشوفحكامالقد)مىحلفائهمالى0163عامفيلطواجانبارع!

.لبنمانجبلتاريخفيبعدفيماولااشتهرواالدرزيهبات،مثل!م

باشاعليعلىالقضاءأثر،العثمانيينعلىالثورةومركزاثالاحداثقلالعل

يعدو.المعنيونحكمحيث،انشوفمنطقةالىلتحديدوب،الشامبكدجتوبالى،جانبلاص!

القين،لبنانجبل)مراءاشهرمن(1635-0915)الثانيالمعنيالدينفخرالامير

ائب.الضراوتدفعالامنتقيمد)تمابوجودهاالعثمانيوناعترفاقصلاعيةاسامثلو)

عساتوآلالاكرادسيفأآلاالشمالفيمنمافسيهعلىالقضاءمنالدينفخروتمكن

فلسطين،فيوتوسع،البقاعواحتل،بيروت-طرابلسمنطقةعلىةلمسيطرين،التركمان

الاخرىوالمناطقلمنطقتهالاقتصاديةالمواردعلىاعتمدوقد.كبيرةارة)مااقامةمنوتمكن

الدويلاتفيوتسويقهالشوففيأ!لبيعىاالحريرالاجوبخاصةاليهماضمهاالتى

يتمتعالدينفضروكالتآلافعدةيبلغالسكبانالمرتزتمنجيشاوانشأ.الايطالية

بهاأتتالتيالعصبياتبقا(يامنوهذا.اليمنهىللحزبالمناوىءالقيسيالحقببدعم

الحزبيقتصرولم.العربىالتاريخعبرنبنانجبلمن!اطقس!حتالتيالعربةالقبائل

المعنيرنوكان.ومسيحيةسملمة،طوائفعدةشملبلواحدةدينيةطائفةعلىالواحد

اليمينية.من،الدينعلمآللن.وزالدشمن)عداؤهم؟،تبخماب)إميسيةمن

الى1613عامفيفهربابهالبطشعلىالدولةعقمتالدينفخرشأنازدادوحين

1618عامنيالشوفالىعادثم،اياايطافي،توسكانيافيمديتشىاسالتجارييناصدقائه

عامفيعنجريدمشقبوالىفاصطدمنفوذهيمدأخذجديدومن.مويد!يهمنبوسا!لة

مهتمة،ابعالرامرادالسلطانحكممطلعفي،آنذ)ك،الدولةوكانت.وهقمه16231

،عربستانبلادعلىأميراوعينتهالدينفخربسلطةفاعترفتءلبغدادالصفويينباحتلال

بين،المدنارجخاالمناطقهنمابستا!نبعروالمقصود.الامنويقيمالضرائبيدهفعأنشريحلة

القمن.ذلكبمفهومالعربانأوالمربأي.البدإويؤمهاالتي.وتدمروالعريشحلب

قلاعفيقواتهتوزيعسلطتهامتداداقتضىوا.البرسلطا،نلقبلنفسهالدينفخرواتخذ

كانالذي،الرابعمرا)دوخش!.وتدمروبانياسالياسوقبانحلاكيةفيمبعثرةوحصران

يهالبطشفقررينالدلمفخرقوةادازديامنالصفويينمنبغدادلاسترجاعالعدةيعد

.1635عامفيقتلثم،الدينلمحخروهقم.وبحرابرابحصارهقواتهوأامر،أولا

الحكمفيهؤلاءاستمراذ،لبنانجبلفيالممنيينحكمنهايةالدينفخرنهايةتكنولم

ذلكمنوأفاد،القيسىالحزبممهمواضعف.ضعفهم4مقظولكن.7916عامحتى

.الامارةنيالممنيينمحلللحلولتؤيدهالدولةأخذتالذي،اليمنىالحزب

ولايةه!،المئمامبلادفيرابمةولايةانضتآلكوبريلىمنالعظامالوزراءعهدوفي

لاحكام،بيروتمعوصيدا،صفدصنجقيوضمت،دمشقولايةمنسلختالتى،صيدا
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بمسؤولياتهمللاهتمامدمعثق-)ولاةاكالمجاولاتاحة،ناحيةمن،لبنانجبلامراءعلىالرقابة

فيالسلطانومساعدة،الحجسلامةوتأمين،الولايةوفيدمشقفيالامنكاقامة،المتزايدة

.اخرىناجةشا،حروبه

بلادجنوبىفيالسماسيالفرا.غيثجهماحدوثالىالدينفخرعلىالقضاءادىومد

منهمابقىماوأضعفالاقطاعيةالاسرمنكثيرعلىالدينفخرقضىانبعد،آالشا

يدانىالزالعمرظاهـرسيطيماذ،حينالىولكنءالفراغهذاايملأواندمشقولاةوصكل

والولاةلبنمانجبلامراءعلى3بنفوذوطغىءفلسطينسملمعلى،عشرالثامنالقرنلط

3،-.!!!سصلا.--/--!.ةسو"احدا.عمى-لم!فةاني!لمثطا

ذكراولدايعقبأد!ادون،7916عامفي،أحمدومو،معنىأميراخرتوفيوحين

الثميابى،بشيراالاميرخب!واوانت،مذاهبهماختلافعلى،القيسىالحزبفيجمماءا!تبع

السلطانقبلمنعينقدمعنياميرأولنأحينوفي.لهخلفا،المعنىاحمدالاميرأخمتابن

مشمايخقبلمن)نتخبشهماييأميرأوليفان،سامالمفبلادفتحأشر،3الآولسليمالعثماني

فيماا)سهـلطةهذهتأكدتوقدسلطةاصحابكانواهؤلاءانأيظهرمما،-اقلبناجبلوأقيان

يسترعىو"مما.الشهابييهطالامر،ءمغظمعلىئفوذهمماري!ساحين،ذلكبنحيجة-.بفد

ن4الشهابيوقاختير،ا!ذهبية.على-الاختلافاتطغىالذيالقيسىقوة-التعاطفالانتبإ.

وبلغ.بالمقابليمنيتكتلالىاقيسىاالتكتلىهذاوأدى.الدروزضلفاء-للمعنيينالسنة

،دارةعينموقعةفيلىامقتالفياشتبكا،حيه!نهايتهالحقيقة،وفيأوجهالحزبينبينالصراع

االريانجبلأ،و،حورانجبلالىمنهمسلممنولجأ،اليمنيةهقموقد.1711عإم!

التسميةهذهوكانت.الدروزيجبلمنذئذالجبلفعرفاالدروزمنبممظمهموكانوا

اليمنىالحزبغيالأبولكن.لبنانجبلفيالقيسيةسادوهكذا.لبنانجبلعلىتطلق

حولفتجمعواأ!فسهمعلىينقسمونهؤلاءجعل،القيسبةصفوفوحدالذي،المنافس

الجانبلاطيةونافس"عشرالثامنالقرنأواسطفيالارم!لانيةبكيةواليزالجانبلاطيةحقابى

اعتنقالقي،(0184-1788)الثافيبشيرالاميرمنهموبخاصةاالشهابيينالامراء

نية.المارو
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عمثرالثامنالقرنفيالشام*دفيالمعليالنفوذوتعاظمالعثمانيالانعطا!

كا/رلوفيتقمعاهدةأعقابفي،)وربافيالعسكريةالمبادكأةزممامالعثمانيونفقد

1748(،-0174)النمساويةالوش)ثةبحروب،ذلكبعد،اورباوشفلت،9916ءامفي

العثمانيين،تهدث!فيالنمسامحلراوسيماوحلت.(1763-1756)منواتالمهسبعوحرب

الثانيةكاترينوالقيصرة(1725-1682)الاكبربطرسالقيصرعهدفيوبغاصة

بلادشمالىفيللحريرالمنتجةالمناطقروسيااحتلتالاولعهولففى.(1762-6917)

يمركانالفارسيالحريرلان،حلبفيالمتمركقةالمرورتجارةعلىذلكو)ثرافارس

كبرجرتكاترينعهدوفي.اورباالى،الاسكندرونة،الطبيعيمينائهاوعبر،عبرها

افتهتوا،1774عامالى1768عاممندامتاا)حعثمانيةوالدولةرو!سيابينحرب

ثم،الصثمانيينعنالقرمتتاراستقلالمعاهدةهذهوبموجب.قايذارجةكجكبمعاهدة

أتراكيسكنهامناطقمرةلاولالمثمانيونخسربذلكلأو،1783عامفياليها،راوبضمتهم

البحرسواحلالىبذلكروسياووصلت.لنفوذهمكبيرةضربةهذاوكان.مسلمون

.الاسود

محلحلواالذينوالحكامالعثمانيينبينالقتمالتجددالفارسيةالجبهةوشهدت

وكان،1736عامفيالصفويةالسلالةعلىقضىالذيشماهنادروابرزهم،المفويين

وبعد.7،17عامفيتوفيولكنها2)دبغدوهددالموصلحاصراذللعثمانيينعدوأكبر

و1774عاميبينجديدمنالعثمانيينوهدد،فارسبلادفيزندخانكريمقامفترة

9177.

عثمانية!حاولاتجرتاع!ثرالثامنالقرنفي،المتكررةالعثمانيينهزائموازاء

9178)الثالثسليمهومصلحسلطاناولوكان.العسكريالمجالفيوبخا!سة،للاصلاح

الطرازعلىجديدجيشاحداثمحاولةاهمهمااصلاحاتعدةادخلالذي(7018-

الاصلاحاتلهذهوالعلماءالانكشاريينمعارضةولكن.الجديدبالنفلامعرفالاوكأبي
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القرنطيلة،الاعلىمنالاصلاحخلفداشهتما،بعذلكومغ.السلطانعزلفيشسببت

الخيري!ة.التنظيماتبعصرعرفالذي،مشرالتاسع

نا،حدودهاحمايةعناوعجزها،العثمانيةالقوةفيالانحطاطهذاعنونجم

عطىسلطتهاتقوم،محليةتوىوظهرت.الولاياتفيالمركقيةالسلطةهمبةتندصت

بهاواعترفت،سلطتهمامنفزادت،عسكريمملوكىأوقبليأودينياواقطاع!ا-اس

ففي.ذلكفيالقوىهذهنجحتحينفي،الامنتحقيقعنلعجزهاالعثمانيةالمدلة

.1831آعاوخى1747عاممندامالذي،بغدادفيالمماليكحكمظهر،مثلا،الصإق

هاتانونجحت.1834آعاوحتى1726عاممنالجديدىاسةالموصلحكستوكدلك

القرنفيءمصرفيالمماليكوبلغ+العراقعلىفارسحكامهجومصدفيالقوتان

طرابلسفيوظهرت.الولايةلتلكالفعليينالحكامواصبحواتسلطهمذتوة،عمثرالثامن

قبائلعدةقامتكما.1836و1711عاصيبينحكمتالتىالص-مانليةةالاصالفرب

التيالشامباديةفيالعنزةقبمائلمثلفيهاتواجدتالتيالمناطقعلىبالسيطرةبسرية

فيوتحكمت،الموالىقبائلتجمعمحلوحلت،عشرالسابعالقرنآواخرمنذوصلتها

ائلقباأو،البصرةمنطقةفي،المنتفقتبائلومثل،وبغداددمشقبينالتجاريالطريق

حاأكمةبدويةاسالعربيةالجزيرةمنالشرقىالشاطىءعلىوظهر.مصرصعيدنيهوارة

الدعوةالعربيةالجقيرةتلبفيوظهرت.اليومهنااكالحاكهةالامارا:-.نواةاص!ت

كما،المسلمينبلادلحمايةأهليتهوعدمالعثمانىالسلطانضعف.ا-تانتهالتيالومابية

.العثمانيونورعاهاحماهاالتىالمتطرأفةالصوفيةالطرقوبغماصة،البدععلىاحتحت

فيها6ظهرتالتىوالمنطقة،الوهابعبدبنمحمدامؤسسهابشخصالدهعوةهذهوكانت

بأيدكانحين،المححالحا!لسلفعهدفي،الاولعهدهفيالاسلامتعاليماتباعالىودعوتها

فيلهاالموالية1والقبمائلالسعودية/الاسةقبلمنبتبنيهاثم،العربيةالجق!رةوفي،عربية

العثمانية.الدولةأنحطاعلعلى،دينيباطارعربىفعلرد،البزيرة

انحطاع!علىكثيرةفعلردودالشامبلادشهدتفقدالتطورا)تتهغراروعلى

مثمانى،كجنديمؤسسهااشتهرالتي،العظماسةفيهاظهرتفقد.انيةالعمثاالسلطة

مناستهافرادأحدوتمكن.عشرالسمابعالقرنمنتصفحوالىفي،أنالنعماممرةفي

.1725عامفي)فمامولايةالىانتقلثم01721عامفيطرابلسولايةعلىالحصول

وبلغ.وطرابلسصيداولايتى،فىاتهالوقتفي،ةالاسهذهمنآخرونادافراوحكم

الامر،متقطمةسنةسقينحوالى،عثصرالثمامنالقررفي،دمشقلولايةةالاصهذهحكم

اشيروكان.العثطانىالحكمطيلة،اخرىاسة(يةأاو،الولايةهذهتشهدهلمالذي

عاسىأبين،دمشقولايةحكمفيياشاسليمانعمهخلفالذيءباشااسمدالعظمآلولاة

بأسعدفيهالشمريةالابيماتتشيدالذيالعظمقصرفيهابنىالذيوهو.7،17و1743

التىالعواملومن.كثيراسورتهمتانفقالذيالحماكمالعثمانىالسلطمانذكردونباشما

جمعتهاوافرةبآموالتصتمها،بهااحتفاظهماواالسلطةالىالوصولفيالاسرةهذهءطعدت
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والمعرةحمماهمنطقةفي،إلرطاةمد!طالدولةأراضىالتزامهماأيمالكاناتهامن

امارةانتقالأتاكما.ا!لحليالنفوذعلىوالحصولاستانبولفيالدعملشراءواستهخدمتهما

أميرا،8017عاممنبدءادإاستمراردمشقواليوتعييندمشقالىالشامىالحجقافلة

لدم!ثعقبمالنسبةعليه.ترتب،عموما-ؤالمتطقةدممثصقتاريخفيمامااحادثاكان،لها

القافلةمعواليهالتغيب-نظرا،هاصة.واجتماعيةواقتصاديةسياسيةتطورات

فميا.للقافلةالمراففمهالقواتا!بتر-منانغددولتجمع،أشهقثلاتةقرابة

التىنحوهااومشةمنلاكثزمنصتهفييشثمرالؤإفل!.س!لامهيؤمنا)ذيالواليوكان

،ذ!ثومع-عمثش-.اتقر-ن-التت!ابخفيدممثصقوحبفعظنممدد/عنيهاءاقتصرت

الاحوالتقلب.ألى،لعافلة2شكعةتأفيضكتمرغمالعظمآلى"منا)ولاةعقليعزى

الاخباريوعد.-لقمينآخققفافشينوجؤدوالى،/.فيهماحما،تفتمعلىذل!آلرواستانبولفي

اريختافيتحولالنظغ-نقطةآك"حكغ-،.-بذايةبزيكميخائيل،!الا!صرةلهذهالمعاصرإدمتتقيا

ذلكوجعل،،بلادنافي"حكاحاتصبخإإحرباولأدمنطمائفةأولحكميمثللانهالمنملقة

ؤ.ء172فيللشامتاريخهبداية

الذي،الق!بإني-اتعمر-ظاهر،عشرلئامن)3القرنقي،الشاتمبلادفيكذلكواثمتهر

يادنةالقمنبدويةآسةويمثل177-ةع!ا/م!مقتقه3ؤتم517ليحوبينالفترةفيدرز

أبيهعنالمنطقةتلكضر،ائبمالتق2ظأهرورثوقذ.طبرية-صفدمنطقةفيتسيص!إ

فلسطينفيالعربيةالامارةيشبهقآتآيب!يسىفيغوافلعدةمنصواستفاد.زيدانوجدهعمر

نأكمما.المنطقةفيالبدؤيةالقبآئلمنعددمغالفستخافقد.العثمانىالاطار!صن

ناحيةمن،أكأسلانيين-بكيينويقتجمانبلآصقيث!بينلبنانجبل-فيال!وىوتصارعانقسمام

علىالمتاو،لةالزعماء"انقساموكذتلث،آخرىناحيةمنابشهابي!نآلامراءوبينوبينهم

اجلرواتبعا،عشرالثامنالقرنفياشتهاشهمأثروقلك،عالأملجبلمنطقةفي،أنفسهم

الضفطخففقد،اتهمبخلافلاعنهم)بنانجبلامراءوانشغال،التبغمنمنطقتهماتج

وأفريقمعالتحالفمن،الواقعفي،ذلكومكنه،الناحيةتلكمن،العمرظاهرعن

المجمالاتاحسلامتهاوتأمينالحجقافلةبقيادةدمشقولاةاشتغالأنكما.هؤلاءمنآخر

الاقتصاديالنشماص!منظاهـروافاد.أثمهـرلبضعةوإوعليهضغطهممنيتخلصلانلفلاهر

الاولالربعمنذممهااريالتجانشا"طهمالفرنسيينتكثيفبنتيجةفلسطينمنطقةعمالذي

قة،مرتقجنوداليسظجرالمتنامية1المنطقةمواردظاهرواستفل.عشرالثامنالقرنمن

المثمانية،السلطةفتحدىيادنةالقامنالخاصةالقبليةقواتهوليدعم،المغالأربةمنمعظمهم

منتصفحواليفي،وعكاحيفاعلىسلصلتهومد،اليكاالميريضرائبتقديمعنو)متنع

فيالاخرىحصونهجانبالى،ودفاعهاقمامتهمركزوجعلهاالاخيرةهذهوحصن،القرن

سلطتهتوطيدعلىظا/هرساعدتالتىق)اتهاالعو)ملولكن.وغيرهاحناوديرطبرية

منسلطتهتمزيقالىتحوالالقبإ/ئلمعفت!الفه.قوتهتحطيمفي،عكسيةبصوشة،اسهمت

معها،اهرظااوجتقطريقعن،اليطينتسبو.نينالقظاهراولادالقبائلدعمتحيه!الداخل

منهمكلاتدعم،ابنمائهقبلمنعليهالثوراتوقامت،استهداخلالشقاقدبولذلك
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أغرىمماحدودهااتسعتواظاهراماكأةتضخمتأنبعدوذلك،اليهاينتسبالتىألمج!1

الشياب!،الاميىسيطرةتأكيدنحوتتجهفكانتلبنانجبلقوىأما.بهاافعينالطلاإو-لاد/5

والىمعالتحالف،الستيناتأواخرفي،حاولالذيالشها"بىيوسفالاميرعهدمن2بدءا2

لاشماعثمان،السشيناتافترةطيلة،دمشقواليوكمان.خصومهلاضعافالمثمانىدمشق

اللذينابنيهبواسطةاضعا،فهوحاول،العمرظاهرأعد)ءألدمنكانالذيالبمجى

بكعلىمعالعهرظاهرتحالفالىالعداءهذاأدى"و.إللسءوطيىصمدااولالم!رجملىعمن!

المملوكيةالسلطنةمجدواجمكادةالث!إموربدديجكيمر!بمخفالذ!وىإلفبيىمصبر!إيمبم،!ك!

محمدائدهقاول!ش..االآلالرانحق18-8شة/لمفتبمفيدمشققوإته!احتلغ،ا01!ا
---س---.ت--بوص-،!-:ء----ث-ء:ء--،--.!د-ء.*!هلع!مم!

هذاول!جأ.نجكعلتيعلى-وأنقلنتالضاممنوآنسخبب،نيتبماتغ!يىت!الذهبابانجك

ا!قهـبابووا!ام،؟177!كامنج!هبافيابى.قيل-منقتلثيه!-:،ظآهرآل!جطمفةحإلإجير

وعا!ت،-1775عأبمفيتيىقممهلمآ+لييبم!اهوتإبريب-بحجةول)ب-ال!بام.بجثلة-جديدةفثك!ع

عليمحمدسحملةأحتىبعداذللثمصبرمنوالي،6ممآ%بمثيامي!!داولعبيهما!مبصيرالييوآته

انتهاء.كعد،!بنقاليضقأهرانني-جملافاييئمايمبمتلصلمالبيقمةوايضبت!.(ج!!هـ)83ف!فيشا

،أ77ةعامفىىظماهيىعبيقضيتؤيريةبجر،،ؤوة17لإ4جكا!يخ!بىاوشاجرطظمع

ثلاد!هـالاقتضصلأدياءلوضعتده!رجمابتااإءلإضتقلرهذ"عيئويتج،.ءلعدلم!منتهلجيم!!أمابىو

ت:-طإقرلا!قوةدغائماحداهإزدهلإلييانإ-!وبمان!بحا!ز،!اثجنوإلمثيهيغ

الفراغكأيئميجة،)ظدتن!المق!لمك!الهدةاحتصاأثراتم-،إدقشىو،لىانملثى.نثودا!!سح!

سلتا%االتىنيةالعتمة!.أخد.-ضب!قدص.ألحقلأبهكللجت!نجية3لئتتام3فيتلادحبئ؟ثدقيدكممميامتتي

مقرقي)وعمل،الاضلىكب.نجمثؤك!ؤكا!.عازأنجقأباشماأحمذهيرس!ؤا،تظلاهز"-كفمرأعكأكلفثأ

ال!سدلمان"عينة-3776عاخ!-ؤليء.قيفارلم+شحيرة+لليمببدوتب!نمس!-طشئدةبالجزء)زلم!-تخي!

ودفاعهخكمةلمفجطالا--مرجمقهر3-ضاإ.سكهذعككائنتحمين-فاشتغل-،صنيداو+يهغليوطيا

عامفيغلعهأنانجرتبونلأبليؤدط:هجوم!ألقؤية.-.ا!ماوأمنئخكاما-بعدء"،--بخصؤتفافييالمااؤ-ضذ-ب-

،ر.418عمانمفي.وقاتهحتىلمثتأم-الجنوبية3بلا-دفيرغ12الجقأرواستفزت.:شيطرة.*917

ص..لبنانءنجبك-قيسثطثهسءؤظذالذي،سالشهلابتىالئا!تىبشترألاميرلهؤخضع

عليهاعينثم.1785عكامفيدمشقعلىواليابتحيينهالذروةالجزارقوة(وبلفت

حيثلامن-الجنونجيةالئتتام-نجلاد.فيهاماخذ-لا-هأزاالخز+رئعيين3ؤلا!عد.-دلدع!بعدمرأتثهلاث

كما/-،صنند،ولأيه-اعلىتفوذهمثخذؤندئشق-!ولاةكانأن-فبقذا--.قيقاالنقوذساعلىالصراع

اطنظق!اؤ*ظلمؤ!عرضننتضبيدغ--ةل!و3فبماثفللث!تذوريالهند-فشى-،أصبختقبلاالطدةنجرت

-جيشعبى-غتمذااوء-:عليقخح!عمال!-آلشخرة.!بر-.وفرقتةفغآلاهامن:ا"ثالىصهازا-ئتزؤص،ارلجزا

عرفالذي،سمض!لييههكب!زصنيدا-أخذؤلايةفيآرال!ق.!إوخلف!آلحكمفيالمصالك-من

زمامتسلمبيفصا"-نجإل!دل.-ؤقده-اشتهر-.!-.،أ--.81801!؟ا.ا8أبأشا-العادلبسليمماأق

-أمارةأعاد-.الى-الذقيالشفابن3لئانى3نجشير!الآمير.الجنوديةالشامبلادفيالصياسةالمبادرة

يتعاملأناضطرعهدهلطولونظرا.المجاورةالمنا،طقوفيالداخلفينفوذهالبناضاجبل
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ال!ثصامبلادنيهقمالذيبونابرتنابليون،الشامبلادمهاجم!كبارمناثنينمع

وا)/لذي،0،18و1831عامىبينالشامبلادتواتهاحتلتالذي،باشاعليومحمد

.الشامبلادمنعلىمحمدقواتانسحاببدفعزلبهصيرهربطعلىبشيراالاميرأرغم

مستوىعلى،اخرىتطوراتحدثتالشامبلادفيالمحليينالولاةفلهورجانبوإلى

فد،افعت!مشقفياليرليةالانكشاريةعلىالاهالىسيط!ةازدادتوقد.المدنفيالمؤسسات

و)ستمر"دعموهاالذينقولالقابيوالانكشا،ريةالعثمانيةالسلطةضدمص!الحهمعن

فيها.بالانكشاريةممثلةالعثمانيةالسلطةضداهلهامصالحعنولافعونحلبفيالا!ثراف

ونقابةالانتاء:وهما،كبيرتيندينيتينمؤيمسشينفيبرزواالاهالىمنالعلصيأنكما

منوليسالاهالىبيهطمنيدينانالاشرافونقيبالحنفيالمفتيفأصبخ.الاشراف

وقاد.عمثرالسمابعالقرنفيماهـدوالىعشرالسادسالقرقفيالامركانكماالعثمانيين

الدمشقيين،،1725عامفي،الصديقىالبكريافنديخليلمحمد،الحنفيدإمشقمفتى

وعوانيتهطوقأبوباشاعثماندمشقوالىضدثورةفي،العثمانيالا/بتقازمنالشاكينا

فياليهاللحاجةنظرا،عشرالثامنالقرنفيكثيرةشعبيةمؤسشاتواشتهرت.الظالم!يين

هذهوابرز.ذلكتحقيقعنالمثمانيةالسلطةعجقتجاهافرادهامصالحعنالدفاع

القواتمع،استعراضهموجرىاالسلاحافرادهاحملالتىالحرفيةالطوائفالمؤسمات

كذلك،واشتهر.يومياتهفيالحلافالبديرياحمديقكركمما،دمشقني،العسكرية

عهداواخرفي،القعراناياامالامركانكماا)حيائهمعنالدفاعفيالاحياءشبان

لاقتالمملوكيةبكعلىتواتأنويذكر.العثمانيالحكموبدايةالمملوكيةالسلطنة

والمرتزقةالعثمانيةالقواتمنلاقتهماف!اقتهؤلاءدمشقأحياءشبا،نمنضاريةمقاومة

حددقدذلكقبل،الدمشقيةالقوىتجمعوكان.دمشقاحتلالعندهربتالتى

العثماني،دمشقوالىطردمن،1738عامفي،وتمكن،المدينةوأبوابالاحياءبوابات

استخدمتهاالتىالموتزقةمنالمغاربةقواتطردكما.عليهاالمفلالمفرضأولحاالذي

ولكن.0174عامفيالمثمانيةقولإبيالقاقواتطردوكذلك،ضدهمالعثممانيةالسلطة

منواليتمكنالمحليةالقوىاخضاععليهليسهلدمشقالىالقواتهذهاعادباشاأسعد

الاهالي.منالابتزازارسةمما

علىالثورةوانتشار،عشرالثامنالقرنفيالشعبيةالمؤسساتهذهبروزورغم

ناالا،العثمانيةالسلطةوالفلاحونالبدوتحدىحيثالريفمناطقفيالعثمانيين

داخلمن،اغرابطفاةأيديفيالسلطةتصكقالىادتذلكعننتبتالتىالفوضى

وابتقازحكمهملاقامةالعثمافيةالسلطةانحطاعلفاال!تغلوا،العثمانيةالحاكمةالمؤسسة

ومحمد،بفدادفيوالمماليك،ال!شامبلأدفيالجقاراشاباأحمدالطغماةمؤلاءومن.الشعب

منالحكمواغتصب،1811عامفيفيهماالمماليكعلىقضىالديمصرفيباشاعلى

.5291مامحتىالبلادسلالتهوحكمت،العثمانيين
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ا!عئمانيينعنوالانفصالعمثرالحماسعاليقرنلماالعربيالمقومىالوس0نمو

وابتماعيةواقتصاديةسياسيةتحولات،عمثرالتاصعالقرنفي،الشامبلادشهدت

باثماعليمحمدوحكم،انيةالعثماالاصلاحولات2محا:أهمهماعواملعدةبتأفيرتمتها.مة

العربى.القومىالوعىونمو،الاستعماريالاوربيوالتدخل،الشاملبلاد

السلاطينبهاقاماذ،الاعلىمن،العثمالأثيةالدولةافي،الاصلاحاتجميعجاءت

يتبعونبذلكوكماانوا.الدولةتحديثطريقعنح!!هملتثبيتمحاولةفيالعظاموالوزراء

فطبقواالاصلاححماولواالذينوروس!والنمساابروسيافي،الاوربيينالحكامخطى

سياستهمعنللتكفيرالملوكمنمحاوالةاخربأنهاوصفتالتىالمستنيرالاستبدادسيماسة

كانواالمستنيرالاستبدادفلاسفةأظوىغم.ضدهمالثوشاتتيامتحا!ثىبغية،اخحللقة

سيطرةتحتكمانتلانهمابرايهمفرنسافيالملكيةتعملفلمالفرنسيينمنبمعظمهم

مصالحيستهدفون،العثمانيونبينهمومن،هؤلاءالاصلاحرواديكنولم.الارستقراطية

والسياسية،والاجتماعيةالاقتصاديةا)تطوراتضفطتحتللاصلاحلطوابل.أصشعوبا

مصالحهم.يخدمالذيوبالمقدار

عامفيالانكشاريةالفاءانتكلاالاعلىمنجاءتالتىانيةالعثماالاصلاحاتوأهم

كولغانة!ثريفخطواصدار،الاوربيازالطسعلىبهاجديدجيشواستبدال1826

،1856عامفيهمايون!فريفوخط9183عامفي(السلطا/نيةالوردغرفةخط)

وبلغ.المواطنينجميعبينالمساواةتحقيقحيثمنالسابقالخطفيجاءماكررالذي

السلطانعلقهماصرعانالذي1876عامفيباشامدحتدستوراعلأنباالذروةالاصلاح

النقمةوامتصاصالحاكمةالطبقةسلطةل!دعمالاصلاحااتهذهواتت.الثانىالحميدعبد

الخطتوقيتانويلاحف!.اخرىناحيةمنالكبرىالدولولاشضاء،ناحيةمن،الداخلية

منلاحراجهباشاعلي!حمدضدالاورببةاللمولدعملكسبكان،9183عامفى،الاإول

ضدالقرمحربفيالدولهذهتأييدعلىللحصولالثانىالخطوجاء.الشامبلاد
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مصيرقررالذي،1878عامفيبرلينمؤتمرانعقمادقبيلالدستور)علانوكان.شوسيا

.البلقانفيالعثمانيةألامبراطورية

فقد،الادنىالطبقاتخدمةفيقصرتقدالاعلىمنالاصلاحاولاتمحاكانتولما

لواءوحمل.التحرريةالليبراليةهمطريفعلىبالاصلاحالطبقاتهقهممثلوطالب

.الفرببأفكارتأثرواالذينالعس!ريونوكذلكبعامةوالمثقفونالصحفيونالمعارضة

الجمميةمثل،أنذاكالبورحوازيةالجمعياتكعادةيةساتجمعيافيهؤلاءوانتظم

والترقى.الاتعادجمجيةط!!ثتهـ،كا؟نتالتي،الفتماةإلتركيةالجمعيةءثيم!،الفتاةالعثمانية

بهوالاطا!ةالثانىالخميد.عبدالسلطانعلىافقئسكز"يينتأليبظمن)نجضعيةفذه+وتمكنت

ابق6السافي،اولتهسحاالسلطانهذاتجدولم.جديدمنالدس!!ورواعلان9091عامفي

منالممم!لمينتأليفبهدف،الاسلاميةامعةالجاالىالدعوةوا،المسلميهطخبيفةنفسهباعلان

الدو!انجةولاخاسواء؟،*حدعلى-،والعربيةالتركية؟-القومية-النزعإتلمقاومةحوله

قبنىولكن..الهندوفيافريقيما-إلبربيالشمافيالمسلمينملاييزتحكمكانتالت!الاوربية

أقبعدالعربعليهماأثاكأضيقةطورانيةقوميةسياسةالحكم-فيوالترقيالاتحادجمعية

-.لمجينهاهللوا

تبدلات،18.!او1831عاميبين،الشامبلادفيبماشاعليمحصدحكماحدثوقد

.متعددةجبهاتفيجيوشهواختبر،مصرفيحكمهوطدأنبعد)حتلهافقد.وهاسةواسعة

كانتوالمثمانيةالداوليةالظروفأ"نكلما.واقتصتادية!ممياسيةاحتلالهامناهذافه"وكا!نت

العثضانيين،عقالشئامبلادليالشسبيدافع..ولنمافذهبحملتهللقي!امبماشماعلي!لمخمدمواتية

باشا،براهيم)1المصريةالحملةوقدءحققلاقاتدء.المظفرةعليمحمدجيوشيقاو-ملمانهكما

إهـيف،ا3فيالاستقرارشجعسما،البدوغزوات،-وصدالشامبلا.دفيالامن،عل!محمد.)بن

هـ/1ء6لمالقفي-تحسينالجيشإستخدمبمما،الجيشفيوالب!بعضو)دخمل.سالقراعة-وبالتا.لي

بضر(ائبالاهلينيرهقلبمانهكما،حسنهولكنه،العثمان!الضراتباشزامنظاميلغولم

الفردوحالةيتناسبمبلغهاوكان،الاشخاصعلىالفردةضريبةعليهموفرض.كثيرة

،المؤنمصادرة،"-من"باشاابرا/هيمجيشىمتطلباتجمانألاهلين-ألارالذيءولكن.-.يةلمكا!

متدنيةبأجورالعلالهواشتخدام-اليد-،.النقلحيوافات،ء.ومصادلأرةكاعتدنبسعز!اشرائه(و

.قامت،ذلكلتحقيقسلاحهمؤنقع-6،لافلينقجنيداايراهيم-صاوله-.سجيهط.بالش!خزةأو

حذلمكلانالحياة-مدىالتجنيدمنسختأثر-التيالىلهف)صقس.بنماياويخاصثةلماقي-ثورعدهة/2!ده

فىالاليلننداعةغيرلميستأجمرلاأبإلمجند!أماإلفلإح!ل!.تووثيم!ييها)ع!يبةإبحيإ%لزرإضر

%لاحتمماءاو،البلاد.الى-خارجالهجرةأو،الاعف،ءيهاتشيجمادةايتمثتىآو.يبيبهاأنو

منءبدء)،با/شماابراهييضدالثوراتوقات.+التجنيدلفإشي!الاجنبيةد،لقنصثيات

جبالوني،فيهااللجأهمنطقةوبخاضنةحوزان.،وقيفلسطينزيففي،-تملآا5فام

.الشامبلادفيباشابراهيم31حكماضعاكفيهامأعلأملااسوزات!فةوكاتت.أهلويينا

بناه!م!اءهاالتيةبريطانيارأسهاوعلى،الاجنبيةالدوالبتدخلالداخليةالثورةوتعقدت
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الىمواصلاتهاخطوع!وتهدد؟الشاموبلادمصرعلىتمتد.باشاعلىلمحمدكبرىدولة

فيالشامبكدمنباثماعلىمحمدا%راجفيونجحتاالمثمانيةالدولةفددمت.الهند

ء.0،18مام

للنفدذمصرا!4علىالبابمصيرفيووالدءفعلكما-،باشماابر)هيمفتحوقد

في6مرلاولمددمشقفي،لهمقنصلياتباقامةللاوربيينف!مح.الشاامبلادفيالاوربى

-ولمدا!سهاالاوربيةاقبئديريةإياتللو،رصانحملكوشمحكاالعثم!ن!العهد

الطوائف.بينالدينه!-والمساو!اةمح2التساسياس!كصا-إتبشع3.بحريخةا*لعصلفي

ومعظمهـاءصلب!نانجبلإميرءإشهـإابى-االثهـانىبشير،حليفهقواتعلىواعتصد

الطوائفبينالعداءاشتدادهنا!ومن،ضدهقامثالتيالثوراتاذمادسفي،المسيحيين-من

منبأستهالا!تاحةزلكواعقبافعقلفهتعاوثمنالثانيبشيرالاميرود"فع.الدينية

.الشحامبلادمنباشاعلي)فم!حاب-مححدتكالتىالدوليةللتعقيداتنظردا،لبنان)مارة

بلاد-فيللشعباظهراذ،مبما!ئرةغيربصورة-العربيةالقضيةباشاحمصلىمحثدحكموأفاد

نأكما.رعاياهحمايةجماستطاعتهيعد3لنمللمسلمينجمقعيمالعثما"نىالكسلطالأن-أنالشام

ضدالشلاحبحملافىوإلاجمتقأجمالنفسالثقةفيهمنمتقدبماثماابو)هيمعلىالاهالىثورات

.الطفاة

ياشا6علىمحمداتبعفاالتى3الغرب-على،لانفتاحسياسةالاوربية-الدولواستفلت03-

ومشرقه،منربه،العربىالؤطن-ر-اهحاافاثدفعت-.تغزاو.،المنطقةفيالحكانم3منوغيره

ءوكانت.افيةلثقاا-والسياسيةاب!ابمزسساؤ،-غىالصنافاباقتصكود،لسمكر-ية51تهاابقو

يطائيابرثم،ألاي!لاليةيلاتالدهوءمنى-الزالتسلسل-ح!هسب.طليعتهاوفيءبيةالاور-الدول

أواخرفي،أوربمافيالصئاعيةالثؤرةديامءقبيل/الشامبلاد-معختجارياتتعامل،وفرنسا

وبلادالاناضولوااوربانجيهثالمرو3.رةت!إشفيأ-سماسيادؤراحلب،ولعبتعشترإمنالثا،لقرن

فيالامبريالىالمدقبل،كري!الع!الاوسبىالتدخل!اقتصر4الاقصىوالشرقءفارس

99701،عامفي،الشانمبلاداغقالذي،بؤنابرتفابليونخملةعلى،عشرالتاسعالقرن

ء.الحضلتينفيفشلولكنه،مصرعلىلحملتهامتدادا

اقتضحتالثىالص!ناعيهإلثورةازدهاكأأعقابفيشدةاكثرالاولىبي0وغدا-التدخل-

جركةقياماهناومن،الخارجفيمنتجاتهالتصريفوالاسواقابخامالمو)دعنالبحث

فقد.إفيةوالثقإو،الاقتصاديةوالسجاسيةالعسكريةالمستوياتعلىتجلتامبريال!3ا!ستعمار

فرثسااحتلالذلكواعقب،0183عامفياستيطانيمااستعماراالجزائرفرنسااممتعمرت

عسكرياحتلالمحماولةو-رت.ولمصرالمربىالمغربأقطارلبقيةوايطالياوبريطانيا

4سالاكانذلكومع-،-فشلت،-ولكنفما186ةامحدآثب2ءأعقأقي،-الشامبلادفيفرفسى

-الشدةمنكبيرةدرجةعلى،وثقافي!ااقتصاديا،فيهما.الاوربى.

،بيروتميناءطريقعنءالشمامبلادالىالمصنعةالاوربيةالبضائعتدفقتموقد--

ا
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ولم.والاسكندرونةوطرابلسصيدامنكلفيالصفيرةالتقليديةالموان!ءلمىطغىالذي

التيالكبيرةالبفاثعوكمياتالضخمةالتجاكأيةالسفناسضيعابمنافوانىهذهتتمكن

تمالذي،دمشق-بيروتط!يقافتتاحالداخلالىالبضائعهذهنقلوسل.تحملها

وبخا!4،كبيرةبضربةالشامبلادفيالتقليديا!تتصاد.أواصيب1863عامفيانشاؤه

وقايمى.الاوربيةالمصنعةالبضائعمناذسةعلىتقولمانت!،الحرفيةاتالصناعامجالفي

وتركزتفأ!روا(ذلكنتانجمنالشعبمنكبيرةنسبةشكلواالذينالحرفيون

فيبيةألاوىالبضمائعتصريف-!لواالذينوالوسعلاءالتجارمنطبقةايديفيالثروات

رجالوجنى.بااوشالىوالحريركالقطنص،الخامالموادبتصديرقامواكما،البلاد

وتقاضىالاهلفىمنالمعوزينمعالديونعقدمنهامةثرواتالالما

هىكانتلانهاعالوفهذالاصلاحبجهودالمثمانيةالدولةتقمونم.عليهاكبيرةفواثد

الضرائبتخفيضالى،أيضااوربىضفصاتحت،وعمدت."الاوربيللنفوذخاضعةنسها

مععقدتهاالى1838عااممماهدةبموجبالمستوردةالاوربيةالبضائععلىالج!مركية

علىالضرائبجعلممما،)خرىاوربيةدولمثلهاعقدتماانسعاوالتىبريطانيا

الضرائباضعافثلاثةقعادلالداخليةالمنمامدقبيه!والمتداولةمحلياالمنتجةالبضا/ئع

المحلية.الاقتصاديةالفعالياتعمللهـحايباتقررث-ادتوالبضاثععلىالمفروضة

علىمحمدقواتانسحابأضقابفيالطاثفيةالصدفاتتازمو،بيالاوشالتدخلوادى

الاقطاعواصحابالملتزمينو!حاولة،5قبلذيمناقوىبصورةالعتصافي!نوعودة،د،شا

المصريالحكمابانأبداالذيالاجتماعيةةلغئاتبينالثرواتوتباين،ن!نوذهمفرضاعادة

يحلولم.لبنانجبلفيبدأتالشامبلادفيراسعةاجتماعيةاضط-اباتاكادىذلككل

الى،1843عامفي،لبنماانجبلوتقسيم18421عامفيانشهابريةةالاسحكماذهاءدونها

الاوضاعأقمتفامن،الواقعفي،الاجراءاتهذهوزادتاودتزية،ت"!رو:قائمقاميتين

في،1858عامفيشهرهاوحدث.الاقطا،عمنللترررفلاحيةثوراتلبنانجبلفشهد

الاقطاعيينضد،شاهينطانيوسبزعامةالموارنةالفلاحونتار-*يئكسروانمنطقة

الثورةانتقلتوحين.9185عامفيجمهوريةالفلاحونوافم.ازنالغاآلمنالموارنة

الاقطاعيين،ضد،نةالمو)شوالدروزمنالفلاحونثارحيث،الجنوبفيالدرزيةالمناطقالى

المتربصةوالاوربيةوالعثممانيةالاقطاعيةالقوىتدخلتالدروزمنممظمهمكانالذين

القوىهذهارتواثا.طائفيةحربالىوتحو)!ا!طرهاعنهذهالتحررثوراتلتحرف

في،حلبفيقبلهاومن/0186عىامدمشقفيأطالمئفيةاالاضطراباتذاهما

مختلفمن،حرفيينبينالثرواتوتباينالاقتصماديةالازمةمستصلمة(0185عام

ازدادت،ايضاالطوائفمختلفمن،ناشئة!حليةوبوكأجوازية،افضازدادوا،الطوائف

عبدالاميررأسيموعلى،واعيانهـادممفقعلمماءوإوقف.بااوشمعاطماجرةبفعلثراء

القوى!كلىالطريقليقطعواواوقفوهاالطائفيةالاضطراباتمفتعل!ضدالجزائريالقادر

.-.قلكمنالمستفيدةإرجيةوالخاالداخلية

-لب-
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عااملبنانجبلالىادارياامانظاالعثمانيةالدولةادخلتالاحداثهذهضغطتحت

اميتين،القائصقانظامالغىالذي،المتصرفيةنظامبموجبهقام،1864عامعدل،1861

اعيدكما.انبولباستامبما!ثرةمرتبطااعثمانيامسيح!متصرفالبنانجبلعلىوطن

علىت!ومكانتالتي،الطائفيةخطرانذلكمن.3والاهمادارياالشامابلادتنظيم

الىل!ود21وتضاعفت.خطرهاالىالافكارنبهقدءالمتربصةالقوىواستغلالالجهل

وتعمل،العربيةالفكرةتستوحيحركةوظهرت،والمصيرالانتماءةوحدهعلىالتثيد

سزقتهالذيلبنانفيوبخماصة،العربالمفكرينمنعددوادكأك.طائفيةلاقوميةلمثل

بينتجمععربيةرابطةالىودعراالظاهرةهذهخطورةالطائفيةالحرب

الحضاريةوالمنجز)ت،المشتوكالتاريخوأستوحى.مذاهبهماختلافعلىالمواطنين

الامة)بناءلجمع،الطو)ئفكا"فةمنبمالعىبيةالناطقونفيها!اسهمالتى،المشتركةالعربية

هموتحر!وحدات!م!مبيلفياولىاكخطوة،للعربالقوميةالهويةيؤكدءواحدهدفوراء

ورقيهم!
!ر

الامم.أوككلسياسيةوالثانية،فكريةالاولى:بمرحلتينالعربيالقوميالوعىومر

والاشادة،ومنجق!اتهاالامةماضيكشفالىالدعوةابدأتالقوميةوحدتهاتتلمسالتى

محاولإتأماموصمدت،عدي!ةقروناالاغر)بالحكاملفاتتحدتالتيلفتهمابعظمة

جديدلحمنشخصيتالاوا!-،النفسباالثقةاكسبهاسامنهاالنيلةوالعابالمحليةاللهجات

اخوانهموعرفوا،الشامبلادفيالعربىالادبأحياءعلىعملواالذينالعمرباءالادباومن

وابطرس،ابراهيمو)بنه(،1871-0018)اليازجيناصيف،العربيةارةالحضابعظمة

،"البحرينمجمع"كتاباليازجىناصيفأصدروقد-(1883-9181)البهستانى

)براهيمابنهونحى.ةجياللمدةالعربيةاللغةوعلمأل!ريريمقاماتف!يهقلدالذي

أما.و)سعةأصداءويستفيقوايتنبهواانبالعربفيهاأهابالتىلقصيدتهوكان،نحوه

واتمها،لهالمعارفائرةلا"دإاسمعربيةموسوعةوضعأعمالهاهمفكانالبستا"نىبطرس

منالوطنحب)المأثورالقولمنواتغذ،الوصكيةرسةالمد2أسسوقد.بعدهمنأولاده

،0186عامنياصدلأرهاال!تى،؟يةسوشنفير"الاسبوعيةصحفةلاشهرااراشعا،الايمان

الطائفية.الحربأوجفي

العربيةالقوميةالفكرةنشرفيهامادوشاالعلميةوالمجلاتالسياسيةاالصحافةولعبت

بيروتفيعربيةجريدةاولوتلتها،1855ع!امدمشقفي؟،الاحوالىد!جريدةصسرتوقد

في،استانبولفي،الشد!اقفماارساحمداصدرثم.1857عامفي،"الاخبماشحديقة"

1884،عامحتىالمحمدورفياستمرتالتى،الاسبوعية"الجوائب"جريدة،1861عام

،الاخرىوالمبلاتالصحفعشراتوظهرت.الامللاقعلىالعربيةالصحفاشهروكانت

بمناقشاتها.العربىالفكراغنتوا،الثقافةانمثرفياسهمتفقدءولاءاتها!عددرغم،التى

الثقةوبعث،المربىالتر)ثانشرفيهامادوارالعبتالتيالمطابعانتشارظهورهاوسهل

المربأمينفتحت)نهاكما،و؟الاوربيينالعثمانيينمو)جهةفيووضعهم،المربنفوسفي

-ربم-
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عنتخرج-لاسهلةلفةباعتماد-،بينهمالتقريبعلىأيضساوعملتح!ضرهمعلى

لم.الفصحى

الجمعياتتآسيسيقطسعنالمشتركالعملض!،ا!رديةاإءالادبجهودجانبوالى

تحت،1847عامفي،بيروتفيعلمية-صعيةاولوضاكرت2"القومىوالوعىالثقافةلنشر

1857عام؟السؤرقيالعلميةالجم!ية"قامتثم.ثاوالعلومابالاداجهمية"اسم

1868عام"فيشسميمابهاواغترفطوائفهاختلافعلىالمثسبعناصرفيهاوتمثلت

بحؤالجمعيةهذهظهورويعد.والن!اهرةاستاتبوك-منعربيةشخصياتعضويتهاوشملت

.الشمامبلادلأحذودتجاوزالذقيالشاملالقومىالوعىعنتعبيرأول

بينمنالعربيةالفكريةالحركةموؤععلىالتعرف(الفكريةالصرحلةفي،ويجدش

العربيةالحركةانشكولا.الدينىاليمينيوالفكرالعاصا،خمماأرياليساالفكرتياري

هذينبينوصلحلقةاقعالوافيوكانت.منهمماأيفيتذربأندون،التيارينمنأفادت

علىبدورهاهيوعمدتاتقويتهماعلىباسلوبهكلعملااللذينالاتجاهين

ئلط4الواختلفتوانواحدعىجيلهدفيعملان،ا!الىبا(وجعلتهـحانحوهااستقطابهما

،(1873-1836)الحلبىمراششسيسفر!انيالعلصالي-،ريالاتجاهروادمنكرتوالف

-1872)المرابلسيانصدونرفرخ(1791-0186)أللبف،نيشميلوشبلي

الجامع!وانشاءبرالاسملامللنهوضالداعىالدينياليصينيالاتراهو-خثل.(2291

-9184)المصريعبدهومحمد،(7918-9183)الافغانىالدينب*!ال،الاسلامية

الر-!نعبدوجمع.(3591-18آ5)الطرابلمحير!،رلفيدومحمد(5091

الاتحاهين.بين(2091-9184!الحلبيالكواكبي

ءالصربوالىاالوطن-بالى"الحقبةغالى"كتابهفي(الطبيبصراشدعا

أساساعتبرهالذيالمثسبوبحقةلىديمقراطيةب!وآمن.الرقعلىوالقضاء،والمساواة

عبدالسلطاظالىرفعهكت،بفيأجهلفقدأصبيبماتالاصهووكان،شميلأما.الحكم

تصوزأثمياءثلاثةانوقالاالعثمانيةيةالامبرأطوشفيخطأيرراهماالثانىاالحميد

ويقوم،الكونسمفتاحلانهاهمهـاا)هلموان،وا)حرية،والعدل،العلم:الامبراطورية

أممبينالفرقأطوقال.انانيتهمنالانسمانويحرزالصتةال!ائناتجصيموحدةءلمى

لكنه.حكامهافيحكصهماالثازيةأماقوانينهاتحكص"االاولىأنهوالثفسقوأممالغرب

وهاجمالاشتراكيةوبحتميةالاستبدادوبسقوص!النها/يةفيالشعببانتصإرآمن

فقدانطونفرحأمما.بكاملهالمجتمعبناءواضعفالناسبينفرقالذيالدينىالتعصب

المجتمعانوقالى.الزمنيةعنينيةألىاالسلطةفصلالىودعا،الاستبداديهاباتهفيهاجم

توصلوحدهاا)خ!العلميةبالاشتراكيةوآمن.الامةابناءبيناةالمساوايقيمالصالح

.وادصاواةوالعدالةالحريةتحقيقالىالثلعب

الاسلاءمبادىءوشطبيقاالاي!سلاميةبالامةا)ت"وضاادعاالذيالدينيالتياشأما

-دفى-
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فينشطفقدطالالدينوقواعدالحديثالصلمبيه!والملاءمة،)-دصالحالسلفعهدفي،الاول

1882،عامفيالب!يطانىالاحتلالو.بحدوقوي،!عشر.الخاسعبقون)3مىال!محب!يناتالصر-!نذ

معالعلااقةقعميقمنيتضمنهوساالاشلإس!-،التآيخىالمعرجمون-فيالوطنيرنوجد-ين

حينوفي.الاورابىالمستدصر-ضعد!حالهمفيهامةركليىمم!د!ها.-،وكسمبالعثمآنيهالةالدو

هذايفسرمماظمالمماقوياالشدامفي-ءبلادكهـاشاسحيدنحانهمصرفيالوجود-الصمانىكان

الحكمهـنللتحررالشام.بلا!--فيالقومى،-والتوصهيصرفيالوطقيالتؤجهفيالتجماعد

*.العثماني

وتعاون،بيةوالهرالاسلاميةالمبلادفيتنقلالاسلاميةا!ملومالاففانىدرسأنبعد

الىودعا.مصرفيوالخديوي،استانبول-فيالعثمانىالسلطانومع!اير)نفيا/لشاهمع

بحتميةواعتقد.محريا)م)فغانياأمكمان3!اترخليفةظلفيالاسلاميالعانم-وحيد

الحكامظلمضتهمماشفمانالسياسيةحياتهفي)خفققدألافغانيكىاتاواذا.الثوريالعمل

حل.-يثمماالوطنيةالقكميةخدمالاجنبىوالتدخل

الازهر،فيثمطنطافيالاحمديالجامعفيدرس،فلاح!تاسةمنعبدهمحمدوكان

ونفته.؟المصريةالوقائع"الرسميةللجرديىةمحرراواصبح.كفللهالافغانىولازم

العروةامجلةمعمااصدراحيثباشيسفيبالاففانيالتحقثمآبيروتالىبريطانيا

بالاسلامللت!وضالاولويةجرلانهفيالافغانىءنعبدهمحصلىويختلف."الىوثقى

جانبالىوكاق،الغربمنجزاتتقبلالىودعا.العنفلاالثقافةطريقعن!المسلمين

والمصالحالمشتركإريخانتاوبدوقبالومانيؤمنوالمعدلممينالاسلاماصكحالىدعوته

الواحد.الوطنابناءبينقويةرابطةايجادفيالمشتركة

ثم،وعصريةدينيةثقافةوتئقفالشامطرابلسفيولدفقدرضارشيدمحصدأما

عبدهمحمدالامامللاستاذو(رخ."المناش"جريدهةفيهماأصدرحيثمصرالىقهب

تعاليماتبعت!ووقالالاسلامىالعالمتخلفأسبابفيبحثوقد.الخلافةفيوكتب

منمقالكلوفيالاخرةوفيا)دنياهذهفيالنجاحالىفستؤديالصبحبشكلهاالاسلام

المبهالذيالدورباونوه،العثمانيايطضدالطربجانبالىوقف،المناكأ"فيماقالاته

ا)ختريكسياسةفيواوجدعهدهمفيالاسلامىالدمينوازدهار،الاسلاميةالفتوحاتفيالعرب

لسواكأية،الفرنسىالحكممتاومةفيشاكأكوقد.انفسهمالتركعلىخطراالعثمانية

المو)طنينبينتجمعالتىالوحلنيةوالرابطةالوطنعلىوكد.الفلسحلينيةالقضيةوناصر

مذاهبهم.اختلافعلي

بلغالذي،الكواكبىاالرحمنعبدوالاسلاامىالعروبىألاتجالأهينبينوفقوقد

دعا؟الدينيينكالمصلحينافهو.الوضوحمنعاليةدكأجةعندهالعربىالقومىالمثعور

كما.قركيالاعربياالخليفةيكونأناشترم!كالعروديينولكنهاالخلالأفةاقامةاك

عبروقد.متطرفةباشتراكيةبالمناداةالعلمانيينمنبىالصالتحرردعاةمعيشتركانه

هـ--هـ
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موطنهفيوظا/ئفعدةوشفل،"الاستبدادطبائع!و،القرىأم!:كتا،بيهفيإفكارهعن

منهربامصرالىانتقلثم.الفقراءعنلدفماعهالضعفاءابىبأعرفحيث،حلب

شبنواالذينالمربالمفكريناوائلمنبحقالكواكبيويعد.الثانىالحميدامبدالسلطان

الاسلاميةالجامعةوفكرةالعربيةالحركةمفهومبينفىقوتد.الاتراكضدالعربقفية

ولابقاءاغراضهلفمةانثانىالحميدعبدالسلطاانوتبناهاالافقانىد!انادىالتى

ثلثىنحويشكلونالعربانالىوأشار،العثمانيةلخلاافة21انتقد1و.لهخاضعينالعربا

ومنالحكوجةالمناصبفيحقهممنمحرومونفهمذلكومعالعثمانيةالامبراطوريةسكان

لعبوهالذيللدورنظراالعربالىالخلافةادةباعانمادىولهذ).مناطقهمبوارداتالتمتع

با/لوطنالكواكبىوآمن.القرآنلغةهىالتىلغتهموبحكمءوانتشارهالاسلامقيامفي

للوطنوالاخلاصالعروبةوعد،الطو)ئفبينالتآخىوبا،ابنمانهجميعيضمالدرب!

الطبقىللتفاوتالشديدعداذهالكواكبىيميزومما.الامةافرادبينالولاءمقياس

الاشتراكية.المعيشةلاصولالامماهدىالعربأقالىونبه.نساتلارالانساتاوا!تغلال

الوطنعصبة"فرانسافيأسسالقي،عقورينجيبمواخرعربىمفكروظهر

الاستفلا!!باسممجلةثم،المربيةالامةيقفلةعنبالفرنسيةاباكتاواصدر،"الصربي

عربيسلطاناسةبرئا،المسيحيوهو،وقال،واحدةعربية)مةوجودواكد."العربى

الىنبهمناولوكلان.الحجازفيعربيةخلافةوباقامة،العتيدةالعربيةللدولةمسلم

فلسطين.فيالص!يونيةمطامع

العملمرحلةبدأتالعر!االقوم!الوعينشأةفيالفكريةالمرحلةوبموازاة

صمعيةالمثقفالشبماببمضبتأسيس1875عامفيهجهداولظهرالذيالعوبيالسياسى

والن!ثراتالملصقاتطريقعن،الاتراكعلىالثورةعلىالشعبحضتبيروتفيسية

ال!دتو!مدعلىتالنمثر،1هذهوأكدت.الشامبلادمدنمختلففيوزعتالتيالثورية

العربية.اللفةعلىالقضاءأولتهومحاالتركىالحكمبمساوىءونددتءالمراوبةش!عارقحت

،البلادفيرسميةلنةبالعربيةوبالاعتراف،لبنانمعموحدةسوريةباستقلالونادت

الخدامةفيالعربيةالعسكريةالفرقوباستخداموالفكرالتعبيرعنابةالرقابرفع؟

اهد)فبلورةني)فمادفقداهطافهتحقيقفيفشلقدالجهدهذاكانوادا.فقطالمحلية

نأبعدولبظنسوريةتوحيدالىوالدعوة،للتقدماافزاحاالقوميالوع!واعطاء،المثسب

ئة.والتجقالتقسيمفكرةورفض،(المتصرفية)بهخااصنظاملبنانعلىفرض

تلكفي،الاخرىالعربيهالاقطمارامنعددفيوقوميةوطنيةحركاتوجودورغم

لصعوبةنظرا،بينهافيماواعتعماونمنهنمااكيكنفلم،العراقوبخاصة،الفترة

)عادةأو،نفوقهاتقويةالعثمانيةالدولةومحاولات،الافرادقنقلاتوتقييد،المواصلات

.1873عامنياليمنفيحدث2كما،جديدمنفرضه

عبدالسلطانلحكم،9091-8091فيوالترقىالاتحادجمعيةاطاحتوحين

-وو-
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تحركأعهدخطأوظنوه،يدالبللو!وبالحربهلل:االدستورواعلنت،الثانيالحميد

لغةالتركيةتتخذتركي!ةدولةفيالرعاياجميعتمثيلالىدعوتهمدكأكينغير،حقيقى

يدعومعتدلتياراذلكأعقابفيالمرببينسياسيينتيارينظهوشونلاحفل.لهارسمية

)ستعمالواقرارالمساو)ةاساسعلىعثمانيةدولةضمناكالاترامعالتعاونالى

فيتأسستافتيالعئمانيالعرب!الاخاءبجصعيةالاتجاههذاومثل.رسميةلغةالعرب!

في،استانبولفيالاخرهوتأسسالذيالادبيوالمنتدى80911ايلولفي،ام!تانبول

عامفيالقاهرةفيتأسسالذيالعثمانيالاداشيةاللامركقيةوحزب9091امعا

ثمالمربيةللاقطلكأالذ)تئالحكمالىبالدعوةبدأفصتطرفالثانيالتيارأما.1291

نكوثبسببوتنامىالمتطرفالتيارهذاظهروقد.الكاملبالاستقلالالمصلالبةالىتطور

نيةالطواشالقومية)دفكرةو)عتمادهمللعرببوعودهمالتىقيواالاتحادجمعيةأعضاء

بالتالى،وتتنكر،الاسلامصبلمافيالاتراكا!ولالىتعودالتىوه!،الحكمفيأ!عماسا

خشيةبالسريةجهودهمالتيماراهذااصحابواحاطالعربوبينبينهمالاسلاميةللاخوة

والعراقالشامباودوهيالفمانيةالعربيةالمقاطعاتبتوحيدوطالبوابهمالبطش

واديفيهابماالعربيةالاتطاركللتوحيدالدعوةالىبمضهموذهب.العربيةالجزيرةوا

بعدةوتمثل.التيمارلهذاالرئي!ىالمركقالشمامبلادوكلانت.العربيوالمغربالنيل

ودعت،9091عامأواخرفيأسستالتىامقحطانيةالجمعيةأشهرها،وتنظيماتجمعيات

اكأية.الهنغا-النمساويةاصوريةبالامبر)اشبه،والاتراكالعربمنثنمائيةملكيةتيامالى

انكشفوحين.العثماذىالجيشفيالعربالضبارومنكثيراا!يهـ!الجمعيةهذهو)ستمالت

منسبمةبدأهاالتىالسريةامفتاةالعربيةالجمميةقا،متثم.عملهماوتوقفانحلتامرها

الصكلممنوالتصررض!لمثلالاسالىودءت.1191عامفيباكأيسفيالعربالطلاب

دمشق.الىومنهما،1391عامبيروتالىهامركقانتقلثمالاجنمى

139)حقيرانفيفعقد(واالدولىالصعيدالىقضيتهمنقلضرورةالعربووجد

وجعل،الذاتيبىإإحهـ3المجتمعونوحلالبةالزهراويالحميدعبدبرئاسةبماكأيسفيمؤتصرا

أيدتأنوبعدولاياتهمفيللعربالعسكريةالخدمةتكوتثانرسصيةلغةالعربية

السريالمملابعةمتاالىالعرباضطرممانهاتنكرتالمؤتمرمطالبالتركيةالحكومة

العسبالعسكريوناليهاانتسبا،لتىالعهدجمعيةفيفعمالةبصورةذلكوتجلىالاستقلالى

.المصريعلىعزفيمؤسسهاجانبالىاقيونالعراالضباص!فيهاوبرز.العثمانىالجيشفي

فيساواسهمتا،1591عاممنذالفتاةالعربيةجمعيةمعاطهانشاالجمعيةهذهونسقت

.الكبرىالعربيةالثورة

علىسيماوتهاا،لتركيةالحكومةفقدت،1491عامفي،الاولىالعالميةالحربوبقيام

الامبراطوريةفيماأهماسيافيالمربيةالولايا،تواصبحت.افريقيةوشمالالبلقان

ماذاوهي،هامةم!ثكلةال!ربالقوميونوجابه.اقتصاديةومواردسكاناالعثمانية

تأسيسبامكانهمسيكونوهلالامبراطوريةانهياربعدالعربيةالمقاطعاتمصيرسيكون

-رر-
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الاوربفى،الاستعمارخطربهميتربصانكاذ!خطردنوانسيماطمستقلةموحدةدولة

به.المرتبطالصهيونىوالخطر

لصالحهاالعربيالمشرقفيالقومي!واالوطنيةالح!كلاتاشتغلالبريملانياحاولتوقد

الدولتينبينإلفالتحاالىادىوالذيالعثمانيةالدونةفياتمقايدانىالالماالنفوذبهالتقاوم

العربي،والخليجالسويسقناةفيبريطانيامصالحهددممماالاولىالعالميةالحربفي

العربوالقومينحسينوالشريفبريطانيامنكلمصالحإتقتاوقد.الهندفيوبالتالي

علىللقضاءالعرباستخدامالىهع!فتفب!يطاءيماامغتلفةكانتغاياتهمإنالا

لتحقيق،فقطالمساعدة.الىالعرلاتطلعحينفي،لهاالمماديالتركي-الالمانىالنفوذ

التىالورةالمفالمفاوضاتهناومن.اجنبيةسيطرةقحت-الوقوعوعدمالتامالاستقلال

مصرفيالبريطا.نياليسامى0المندوبومكماهونالحجازأمير؟-ح!صين-المثريفبينتمت

وممثلا،للعربملكاي!ونأ-نيأملالحسينوكان.1691و1591عاميبين6والسودا)ن

فيانسافرامطا،معآلمحادثاتاثنمااءبرزتوقد.)!مخليفةالمحتملومن،القوميةلحركتهم

العربيةالقوميةالحركأعلىالفرتجمع-البريطانىالتآمروتأكد.العربىالمثرق

ثم،فيهاطرفاالقيصريةرويطكانتالتى1691-أيار16فيبيكوسايكساقيةباتفا

بلادتق!سيما!رتالتىال!مبريةينودهاواعلنت،).لشيوء!ةالثورةاثرمنهاانسجبت

بينريموسمان!عاهدة-فيذلكواقررخوفرنسيةبريطانيةنفوذمناطق-الىوالعراقالشام

.تنفيذهوتم،0291نيسان.في-الدولتين

يثعرضون،مكمماهون--حسينمحادئاتاباالط،المشامبلاد-فيالعربالقوميونوكان

فشلاترالعربعلىقبضتهثفلىدالذي،سور-يةفيإر)بع-االجيشقائد-باثاجمالنقمةالى

-بعددالاعدامونفذ.حكم.1591شبام!قيالنسويسقنالعلىانىالالما-التركىالهوم

أيار6فيواحديومفيمنهمعدد-اكبر"واعدم،بالاجانبالاتصالبتهمة-الوطنيينمن

فصلعلىالعملبتهمةبيروتفيعشرواربعةدمشقفيوطنيينسبعةشنقحين،1691

الثورةلاعلاناتيةمواالفرصةبروكانت-.العثممانيهالدأولةعنوالعراقوفلسطينسورية

.1691يرانحق01فيالحمنينبقعامةالا-!اكعلى

حتى،بيكو-ايكسسااتفاق!في،لهمالحلفاءخيمانجةيكتشفونإلعربيكدولم

رأساقلبالذي،1791الثاني4-2--تشر!في،بلفوربوعد.التاليةالحلفاءبخيانةصعقوا

فلسطين.فيلهمقوصىبوطناليهودبوعدهالقدحم!تدويلعنالاتفا.قيةفيجاءماعقبعلى

فيصلحكومةوقمت،1891الثا.نىتمثرينفيالشامبلادعن-العثمانيونوافسحب

مذهعهد)نهىاماسعا(نالفرنسي-البريعلاذكطالاستعماشيالتآمرولكن،فيهاالمربية

تاريخفيجديدعهدبذلكوبدأ.الدولتينلهاتينوالعراقالشامبلادواخضعالحكومة

أما.والوحدةالتحررسبيلفيالعربكفاحشهد،بعامةالعربيةوالاقطار،الشامبلاد

اوعادوا،العربيةالاقطارجميع،الاولىألعالميةالحرببنتيجة.خسرأوافقدالعثما.نيون

.الانحسارثمالتوسعفيامضوهاقرونستةحوا)ىكبل،خرجواحيثمنالاناضولالى
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!ظ،لآ

لرفميخقاينوا!!إنيئواتجماو!!

!رعيمائقلؤش!اينببمالب

فقلركور!إ*يممرا

دمشقجامحةفيالحديثالمربتاريخاستاذ

الثالثالالوليالمؤتمربمناسبة(عدبحث

فلسطين()الشامبلادلتار!

بينالفترةفيعمانفيالاردنيةالجاممةتنظمهالذي

م0891نيسان؟2-!ا

هـا؟..الثانيةجمادي!-،
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واقتصاديةواجتماعيةعمرانيةدراسة

التنرعيةالوثائقخلمن

موجود،غزةفيالثربتالمحا!لموعنوالى61؟ر!ميحملسجلمنالوثائقهذهجممت

المحاكمسجلاتفيالمقادالكبيرالقطعمنصفحة95؟منويتألف،بدثقالتاريخيةالوثائقمديريةفي

المجلدبدأاللفةقواعدعلىحرصمنفيهوليى،ركيكاملاءهولفى،ضروءو!ه،الثرعية

1277/رجبحامفيوينتص(1857الالىكانور15/)1273ا،ولجمادى91تجاريخ

فيهايتظمالتىالجلاتمجموعةولا،61،الرقمالسجلهدااعطىمننحلمولا.(لتباهـ111861)

العئمانيةالوئائقخبيرا،رناؤوهـ،انورا،شاذليذكروقد.دمقالىبهأتىألديوما،الرقمهدا

الىا)مدلقصرأقبيةمن،غيرهمع،السجلبهدأجاءانه،بدمقالتاريخيةالوثائقمديريةني

ببمحتواهللاستثهادالئرعيةغزةمحكمةمنا،ملفياستعيرتدالسجلهداولمل.الونانقمديرية

قامالديولهلهول!لأاكا!4اس!اانذكرهيجدرومما.غ!هااو،ارثاووقفقفيةفي،دمقمحا!لم

مقاله:فيبحامةالثامبلأدفيالرعيةالمحاكملجلاتبمح

،ث!+ص!!!+5،،55هول،3!ولس!ك!ء5353!+لأك!كاد!ا!!س!ولا،3مم!.،ا!ول،ولهكل53هـول"أ،ل!ه!ووج45

4؟ولهـة،ها"2ل!؟هـ!ث!هفى3ه.1"0.98*3(فى669)3400.1فى-3د09

غزةمحكمهدجلاتالىيثرلم

77،ن3،(كدا)ص،غرةسجل:يلىكماباحتصارهداغزةلجلوثانقالىوثى

هىالقمريةللائهرغزةلجلفيالممتمدةوالاحرت.(1277عامرمفان3هوالقضيةتاريخانأي)

،ا،ولجمادى-جا،الثانىربيع=ر،الاولربيع-را،صفر-ص،محرم=م:الالة

،القمدةذو-ذا،ثوال=ل،رمفان-ن،شحبان=ض،رجب-ب،الانىجمادى=ج

الحجةذو-ذ

http://www.al-maktabeh.com



ا-هقممة:

،الإوقاتممفلمفي،وكانتالعثمانىالحكمإبانهامأدورآغزة،لعبت

وكذلك،صيدابولابة،-قصيرةلفترة،وألحقت..الشامولايةفي،اواءأو،صنجقما

دراشها.بصددنحنالتىالفترةفيكما،الفدس،ولايةتم،فية.بمتصر

السابعوأوائلعرالادسالقرنمنالثانىالنصففيتغزةفيواشتهرت

واشتهر.ورفوانبهرامابناهمنهابرزالتي،شاهينأبيمصطفىالأميرألرة،عتر

الامراء!ءلاءو-!بن1501/6016فيتوفيالذي،احمد،الاخيرهذاابنكذلك

اليهمعهدكما،ومحراليمنولايةحكمبعفهموشغلةغزةصنجقعلىحكاص،

الاميرا،سرةهذهمماليكمنواشتهرعديدةلسنوأت،الشامىالحجبامارذ

الثامي:لاحجأهـيرأوعين.والقدسنابلسصنجقيحكمالذي،اللهعبدبنفروح

عثر)1(السابعالقرنمنالاولالربعفي

-عينالذيخمكيابنباشاحسين،عشرالثامنالقرنفي،غزةأبناءمنوبرز

،1757في.عامدمشقجملىواليأ-نقلثم،الشاملولايةتابعةوكانت،عليهاصنجقأ

بريكتميخائيل،المحاصرالدمشقيالاخباريجرهوأ،)12(المظمباشا،سبدخلفا

الطائفةوكانت"131بلادنافيوزراءصارواالذينالمرباو،دمنطائفةتانيمن"

)(1(العظمآلا،ولى

منومصرالثامبلاد:كتابنا،فروخالا--ومملوكهمالاصرةهد.انرادحكمحولانغلر11(

ا-164،69ص،6891،دمثق،!8917،2-1516،بونابرتنابليونحملةالىالمتمانىالفح

002،802

التى،الاسالحجقافلهالبدوومهاجمةدمشقفيصكىابنباثاحينحكمحولالظر121

كتابنا:،بامرتهكانت

هـه+ه!ولكلاه+!53ولل!9!-*!19د972-فى،ك!7كا!،ك!ء!"3!س!،.4،!،!كلأءلال!،،،ل!ا!فى.902079.!

تطنطينالخوريثره،(1782-0172)الثامتاريخ،بريكميخافيالخوري)3(

63ص،0391،حربصا،الباشا

ص!2،الابقالمصدر)،(
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أثناء،الاحيانبمضفي،فيهاالشامىالحجقافلةبمرور!كلزةواشتهرت

اعقابفي،انقاذهيمكنمالانقاذأو،البدوهجماتلتحاشي،الحجازمنعودتها

،الغزاويبالطريق،غزةعبر،القافلةسلكتهالذيالطريقوعرف.الهجماتهذه

أرا!منانوذكر.السلطافي)1(بانطريقالمعروف،الرئيسىالطريقعنلهتمييزا

يمركان،بالعقبةتمركانتالتى،المصريالحجبقاؤ)4الاميينالحجاجمناللحاق

:التجاريالطريقعلىوقوعهامنكذلكغزةوافادت)؟.(العقبةا)كمااحريقهفيبغزة

ومصهـأ)شامبلادبينيرب!الذي

دراستنا،فترةفي،كانتغزةانهـعبفاكغزةءحكه"ولازقماصنويتبين

كان!التي،بالقد!لطوألحق،إ،لافنديلقب،قائمقامحثمه،لوأءصأو،صنجقأ

-1273/1856عامفي،القددرواليوكانبذاتهاوائمةو،ية،إبدوكما،آنذاك

أمرالىوأشارالالويةمتصرفبأنهوصفاذياتباشا3.املاهـءاهـلة1857

")3(وغزةونابلسشريفؤدسايالتفيتنامتصرواندكلن"ل!ول"ربانهعنهصدر

الىأحسدره!مرفيوصفالذيةلرياباشا"!طفىالهدورلى"رلافي-لمةانهببدوو

القدسمتصرف"بانه،(1857ايلول127،18/)محرمأ8في،غزةؤائمقام

وكبارغزةقائمقامالىرهااصفىالتبئاللاحقةا،واصرفيوحمف-)صا")((الشريف

لفالثر!سالكلألوإ"ديوان"منصادرأمرهوأنت((الا)ولةاكطزاا)بانهموظفيها

وملحقاتها"

ا)سحيد:بكمصطفىمنكلهذهدراستنافترةفي،غزةقا"مقاميةشغلوقد

ألمسؤولينالى،ثرياباضامصطفى،القدسوالىأبلغهالذيالأمربموجبعزلالذي

)5(افنديسالممثانهوعين،((1857ايلول127،18/)محرم28بتاريخ،غزةفي

الإمرفيجاءكما،القاسمأفنديعثمانغزةحكمفيوخلفة،القائمقامهذاعزلتم

مصطفىأبلغهالذي،(1857ا،ولكانون7،15!ا/)الثانىربيع17فياؤرخا

73(-!،ومحرالامبلاد:كتابنافييىالطرهذامحوراو!ر)1(

79ص!،2ث،حا،لطليعةادار،فلسطينبلادنا،ا!باعامرارمصطمىال!.-)2(

75؟صر،ومص!اثمللاد:كما*لا،المصرياحىاية-طرحولوالعر

جه،دى12لتاريض،باثاكاملاصماعيلمى.ثمرصورة،مكرر12ص!،غزةحل)3(

لاهـ127371857/)اكاو!ي

ه!س-يرءرذهـ-يرأ!

لالقاا(خدر
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مؤرخ،ترياباشامحطفىمنلاحقأمروفي.غزة)1(فيالمسؤواطنالىثرياباشا

انهاءاللفهم،غزةفيالمسؤولينالى،(1858حزيران2(127/)لثوال91في

بكمصطفىالىالمنصبهذاوتوجيه،غزةفيالقاسمأفنديعثمانقائمقامية

ال!ميد)2(

مكانفي،منهاالمنرؤىاجانبافيوتقع،غزة)3(لرايفياقائمقاماوأقام

عليه،المترتبةالمسؤولياتذكرتعيينهأوأمرفيوجاءالكبير)،!(الجامععنبميديخر

بأوقاتها،محلاتهامنالمببريأموالوتحصيل،والقانونلاضرلمةأعمالهمطابفةفل

أشارتالتىغزةخزينةهنابالخزينةالمقصودولملالخزينةاكمااوتوريدها

غزةفي،أسكانابكافةا،هتمامعلىالقائمقامالاواءروحث!الولم،زق)5(اليها

الطرقفيالأمنوتامين:وحظرجها

اصادرهاالأواصرمطأعفيذلكوردكمات!ررذفيالمسزولينتسلسلوجاء

الاولالمعنيوهوتغزذقائمقام:التالىالترتيبوفق،القدسوالبقبلمنأليهم

اسمهلذكرو)م)الحنفىافاضىااي،افنديحالاشالشري!"ناشبتمتالأمربتنفيذ

الاددنقيبوؤإئمقام،.حالا"بهاأفنديومفتي،أاليهموجهآالامركاناذاالا

هذا.لريههبعنشيثأنعرفولاحالابهـ،ااجلساعخ!اءلم،حال!!بهاالاترأث

التاليةةالالقاباصحابالى،ذلكبمد/الأوامروأشارتصلاحياتهأوالمجلى

بوجهالتكلمأرباب،الحاراتمشايخ،المحلاتمختارين،البلدةوجوه))همبعراو

63ص،غزةلجلا)1(

131ص،غزةصجل)2(

(06ا،ول!لانون7718/)ج(،!43ص،عرةدحل)3(

.ول!!ع4كل!حح03هـا،!أ؟9هـولهـ33لا3،ءالأ!8ولولا!4ول35ول!!*كه+،!ءول*!8*ءنظرا(()

ا،ل!!+ه.ك!،أص!2،!افى398"05د.95

وكتببهاقامبل،وسوريةفلطينالىالكتابيدكرهاالتىبالرحلةبنفهيفملم(بيديكر)ولبر

وهناك،لايبزيخفيالاميةاللفاتاشاذ،+ح"اول+اع!3،القابضدمةفىجاءكما،وكفها

حير،المهالىفسنثير(بيديكر)اسمتحملالرحلةهده،نونظرا.هدامناقدمالمانيةنخة

بانهااليهانئرلجملامماالرحلةداخلوردامه9ناريخانبالدكروالجدبر.الممدرهداألىالرجوع

بمدفيماكثيرةمناساررفيالثتابهذاالىوسنض(0918حوالىعسات

يراتحر7،2/)ل131،91ص!،(57الاولكانون7،5/)ر63،17!!،عزةسحل151

(06اللول7703/)را(1:.(ه!-،581
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والثمالبئالقبلىالصفعربانمثمايخشيوخوالعشايرالقبايلومفاخر،العموم

."الممومبوجهبلا!غزةقراياواختياريةومشايخالحربانومشايخ

فيالهثريحةبنائب،عادة،اليهأشيرالذي،الحنفيغزةقاضىعينوقد

؟القدسقاضيقبلمن،غزة)إ(بمدينةالحنفيالحكمبخليفةوأحيانا،غزة

وذكرأ-لقدسيةالديارأفندي(سيدأي،مولىمنمشتقه)منلابأنهوصفالذي

)2(عسقلانومجدلهاشمبغزذشرعيانائبانصبانهضسزةقاضيتحيينقرارفي

اىوا،غزةقائمقامألىقبلهمنامربتوجيهالقاضيتحيينيؤكدالقدسوالىوكان

تالبلدةووجوه،المجلىوأعفاء،الاشرافونقيب،والم!!،المعينالقاضى

سلفه،وعزلالجديدالفاضيبتعيينفيهيعلمهم.عامبوجهالتكلموأرباب

الجدلدبالقاضيويهيببينهمالمقاممرفوعالجديدالشاضيبكونبأنويوصيهم

)3(اللهوبتقوىحنيفةابىقاعدةعلىالاحكاملجتماطىان

خولهالتيالرتييةمهامهالىغزةقاضيتعيينامرفي*عادة"وأثيم

وختم،الاهاليبينالاحكامفصلوتحاطيمباشرة"ومنها،القدسقاضياياها

بينوتقيمهاجسيمةالغيرالتركاتوتحرير،المرعيةوالسنداتالشرعيةالصكوك

ولىلامنوتزويج،والصلاحالديناهلمنوالنظارالاوصياءونحا-مستحقيها

كبارمنوغيره،القاضىوابلغ")،(الحاجةعندشاءمنوانابةطالصغارمنله

تطبيقضرورة6مثلا.أبلغهومماصدورهاحينالجديدةبالتوجيهات.الموظفين

اعقابفيوذ)ك،اه(ومذاهبهممللهماختلافعلى،السكانبينالحادلةالمساواة

السكانبينالمساواةاقرالذي،1856شباث18فيهمايونشريفخلىصدور

(95حزيران7511/)دا223،01حما،غزةلجل)1(

،غزهبالئريمةنائبالىالفدسقاضمنللةمراصررة358س،عزةلجل)12

.(0186حزيرأن7602؟ا/)الحجةذيااريخو،قحييهبمناسبة

258ص،غزةجل،مثلا،الظ)3(

مراللهعورة358ص،صاسا"كورة:83عى،غزة!حل)((

بتاري!!،غرةموظفيكبارالىالقدسوالىمنأصصورة5.1ص،غزهلجل)5(

(1858ب127،67/)الحجهدي25
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المتترينهويةمن،الحقاراتتراءعملياتفي،التأكدضرورةايخصاالقاضيوأبلغ

القاضي(أي)صلاحيتهومن،وقفاأمملكاكانان،الحقارصفةومن،وجنسياتهم

فيوذلك،آخر)1(قاضلدائرةأملدائرتهتبعيتهحيثمن،المقارأمرفيالنظر

1858عامفيافماالعثهالاراضيقانونصدورأعقاب

تلاثة:دراستنافترةفي،عسفلانومجدلغزةفي،ءالقفمنصبوشغل

يأ)افنديوفامصطفىالسيدزادهوعلميط)؟(افنديمصطفى:همقخاة

والطقبلمنمراسدةبموجبعننالذي،(عدميابنافنديوفامصطفىال!يد

عزلثم،()3(1857الاولتترين02(127/)الاولربيعمنالاولبتاريخالقدس

السيدزادهصلاحيوخلفه،(0186حزيران.؟76؟ا/)الحجةذيمنالاولفي

اف!ندي)،(الغنبىعبد

الواقع،في،فيهاقاماو،غزةفياعتمدتقدالدولةكانتاذافيمانحلمولا

المفتيممارسةعنالثرعيةالو.لائقفيمحلوماتووردتالاخرىالمذاهبمن!خماة

جانبالى،الافتاءعملية،النخالأفندينجيبمحمدواسمه،غزدفيالتافعي

وشغل.غزةمفتيبانهاليهواشيرمتميزا،بفيالحنفيالمفتيولكن.)5(الحنفيالمفتي

الحيعبدالدينمحياحمد(لحاجالسيد!دراسناقرةفي،المنصبهذا

الحيعبدافنديصالحالسيدغزذفيالاثرافنفيبوكاناا)6الحسيني

)1(صجل

275الثاليجمارى2

لجل)12

،(ثباهـ71857/

)2(لجل

)،(لجل

0186انيرحز02

صجل)5(

لجل)6(

173ة672

بتاريخ،غزةفيالريمةنائبالىالقدسوالىمنأمركورة091ص،غزة

(18!هالثانيكانون17/)

1273/الثائجمارى12بتاريخ،الفدسوالىمنأمركو!ة:)ضغرط؟ا،غزة

83هـ-،غزد

76؟ا/الحجهذيابتاريخ،الفدستاضمنمراسلهحورة358ص،غزة

)

6(1،!7ص،غزة

،171،162مىوانظر،(57ثا!23)73/جا7،28ص،غزة
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يةهوثهـالىما،الوثائقفي،يردولم.الحنفيالمفتياقرباءمنولمله،)ا!الحسيني

الاشرافونقيبالثصافعيوالمفتبىالحنفيالمفتيمنكلاعينتالتيالملطات

.غزةفي

كلاتراس،القرىمنكبيراعددا،غزةقضاءأو،صنجقأو،لواءوضم

طهذهدرات،فترةفي،الثرعيةالوثائقوذكرت.القريةبشيخعرفشيخمنها

-حانونبيت،جرجابيت،بملين،الغربيالبطافي،برير:)؟(التاليةالقرى

بيت،أصيمابيت،()3(دراسبيت،7!اص،الحارفذكرها)داراسبيت

الحدلثةط/حتا،الجية،جولس،جلين،الجسير،جباليا،الترمستل،لاهيا

خان،(نفسهاولحلها،حميلقردة7!اصالعارفذكر)الخيلحميل،حمامة

لنيددبر،البلحرد!:الدير،دورة،الدوايمة،الدوالية،دمرة،يونس

ولعلها)سدود،قةزرنو،ياذكر،(النيددير،ا7!ص،فالعارذكرها)

ص،مةةن!ءقالشيخ،لقةالممافيراسو،دةعوفيرسوا،سمسم،(اسدود

الفربية:القبببة،الفالوجةةالمنثحيةعراق،عجور،عبسان،(حامةأو)

المسمية،،(التينةابفاوردت)اللتينة،القسطينة،(القبيةايضاوردت)القبيبة

القرىهذهانوبدهيئالبردانويهرين؟لبناةهربيا،ثعلبا،المغار،محربيا

.غزةلواءقرىجميعتشمللا

عمرانية:مظلار-2

خلالهاومنوالخطوهـتائحلاتمواقعتحديدفي،الشرعيةالوثائقميزت

التمييز.هذاومثلوظاهرهاغزةمدينةداخلبين،غزةفي،العقاراتمواقع

الدب!علايافديصالحاليدبانههااسمهدكر)123،.!،3:ص،غزةلجلا)1(

اليدالرحومزادةحيىالاثرافنخبةنجل،اف!يصالحاليدانهذ!در)128ص،(الصعبد

6،(،5؟(،!232،37!!،(افنديالدينعلاي

فره!وضمتالنى،الدرالةبهلىهالملحقةالمحوراتالمرىهدهموقعحولانظر)2(

ب!الامالتيالمرىلهلىهالمفصلةالدراسهوانظرمثلا،دراشهابصددفحنالتيالفترةمنقريبه

603-!18ص،2ق،اج،لدباغا

:المد-!ليتفىالاصلاميةالايتامرأرمطبحه،غزةلخلار11عرةقائمقام)المارفعارت)3(

791ص،1362/3"91
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سورالىبالاستناد،مثلادمشقفيكما،عادة،يقوم،وظاهرهاالمدينةداخلبين

.السورهذامثلوجودالى،دراستنافترةفي،غزةوثائقلرولم.المدينة

زوالوكذلكالسوروجودزوال،0918عامحوالبىفي،()1(بيديكر)كتابولاح!

البقيةانوالىذلكقبلالسوروجودالى)2(اشارةوهناك.للمدينةبواباتوجود

قليلة،بقاياالامنهيتبقولمبونابرتنابليونهجومابانتهدمتقدمنهالباقية

تحودوظاهرهاغزةداخلتسميةكانتوربما.)3(الاسلاميةالفلاحمدرسةإجوار

أشارتالثرعيةغزةوثائقانالابتفا،مرةيكنومهما.السوروجودزمنالى

.غزةبظاهرعرفعداهاوما،محلاتسبعضمغزذداخلوان،التقسيمهذاالى

عندتوقفتالتي،المباشرةأراضيهاحدودغزةمدينةظاهريتجاوزولم

اثيروالتى،غزةمدينةظاهرالاراضبىوتألفتلهاالمجاورةالقرىاراضيحدود

فيكما،المباشرغزةبجواركانت،وحواكير،بساتينمن،غزةبأرضاليها

جملةومن.()4(الزراعيةا،رضوهبىتمارسجمع)ارسومو3رومومن،داصلها

الحمير)5(لصوقغزةظاهرفيوجدما

بجبلالثرعيةغزةوثائقاسمتهما،غزةظاهر،النقاهـالمشهـورةومن

عنمتراوثلاثينثلاثةارتفاععلىوكان،المنطاربتلكذلكاليهواشير.المنطار)6(

دقيقةعثرةخمسمسافةعلى،غزةمنالشرقيالجنوبالىويقع،البحرسطح

المسلمونواختلف،القبورمنعددوفيه.!18عامحوأ)!مافيقدرتكما،صخها

نفسههوهذاالمنطاركاناذاندريولا.)7(اليهمونسبتهتسميتهحولوالمسيحيون

ءا!طابوالشيختعالىاللهولىبخريبةعرفت(منطقة)ضريبةالىاسمهأعطىالذي

الثرقية)8(الجهةمن،!زةظاهروكانت،المنطا!

!ا"ثح

ء!كاس!كل!حح!3كا.د95(1)

902ص،فرلماا(2)

!!ص،2ق،اج،لدباغا)3(

7،عى،يلىماانظر)؟(

65ص،يليماانصر)5(

(58تمور27(7/)د15،؟هص،غرةسجل)6(

ايفا؟وانظر،96ص،2ق،اج،الدباغ،327ص،العارف،المنطارحولانغلر)7(

س!كل!ي!!عء!3د05فى؟95!ا+له!ول.ول.3ءلأعولء،مأهل!808هـه"اس!3كه53.!!!ك!،كهدمم!.4س!ولاه

لملأ4كأاك!3!37،!93ك!،8ص7."ء33حأ4س!3304!مممعكهك!ا*.3.*669،"908.0-ددد.

(06تموفى723+)م،،373ص،غزةلجل)8(
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،(ءجلةمفردها)المحلاتمنعددمن،دراستنافترةفي،غزةداخلوتألف

ا-لثرعيةغزةوثائقفيووردآنذاكوغيرهالدمشقيالتمبيرفيالاحياءعادلتوربما

ومرذ،)1(محلةبهاقصدفمرة،مرتبكبمعنىولكن،"حارة"كلمةاستخدام

يمادلماوهى،(خ!مفردهاخطوهـ)اكماامحلةكلوقسمت)2(زقافتبهالصمى

علىللد،لةاستخدمتحيث،مصرمنمقتبسة"خ!"وكلمةالرئيسبىالارع

ضئيل:بشكل"شارع"كلمةالرعيةغزذوتائقواستخدمتالارع)3(

التالية:المبارذفيوردكماط((خ!"علىللدلالةاستخدمتهافمرة،مرتبكةوبصورة

وهذا،")((ا،سثافيةبارعالسجاعيةبمحلةغزذداخل:"صباغةدكانقعموحول

كلمةووردتالاسكافيةبخ!:تقريباباستمرارالوثائقاليهاشارتالثارع

داخلالكاينةالدار"التاليةالممارةفيكما،خ!منالتفرعبمصنى"شارع"

هنا"شارع"انويبدو")5(الواويةشارعالجديدةبخ!السجاعيةبمحلةغزة

((ا!،لكالطريقتب!هـ"برذلكفي،يوازيوربما،نافذأي،سالكمسارعلىامحلق

ما،خمارجهاتتحديدحين،!نقريباباستمرار،الثرعيةالوثالقاستخدمتهالذي

"الزقاقا-،لكاوالطريقالخطتفرعاتومنالعقارباب،عادةتفيهويفع

الدورابوابءليهوفتحت،نافذغير،عادة،وكان،وقحيرضيقانهويفترض

لتدلآنذاكدمشقفيايتخدمتالتي،"الدخلة"كلمةغزةونائ!فيتردولم

سالكةغهبوكانت،الزقاقمنأصغرتفرععلى

موظفيهاوكبارغزةقائمقامالىالفدسوالىوجهههالذيالامرانالطريفومن

ذكرقد،(1858تموز127،27/)الحجةذي15بتاريخ،فيهاالنفوذوأصحاب

مجردهبىالعبارةهذهانويبدو.")6(الحاراتوفايخالمحلاتمختارين"

)1(سجل

الزبتورمحلةوهى

صحل)2!

العر)3(

)،1

)5(

)6(

األزيورحارت"الىاشيرحيت،(295!(76/)م5،!22ص،غزة

(06أيار76/117ا!2،26؟3!سا،غزذ

ول!8كا3ي!ح!للأ!ول5!كا.ول،،ا!ه!!؟!ج!هـ-،!!؟3ولء"له!ء!ءول*كاهولءكاةع!ص!اء،

0،2،+ع3.!!،+!كهافى90.379هـ7"ول،!.585.

(ء9زتمو91)/57ذ322،81ص!،ةغز

(06ار؟ذ5)76/ش3،21؟2ص،ةغز

5(1ص،غزة
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،غزةلواءعلىينطبقولا،عامةبصسرة،الاداريةالاوامرفياستخدم،اصطلاح

كاراذاالا،الخطو!الىوانماءالحاراتالىتشرلمفيهاالثرعيةالوثائقلان

مستعملالفظهايكنلمالشى،الخطو!الىالاشارة،الامرفي،المحلاتمنالقصد

.غزةلواءغيرفي

حذتقدثبفزةالمحيطة،الاقلعلى،القرىبمضانملاحظتهتجدرومما

ذا،جباليافي،خاصةبصورة،ذلكويلاح!بالخ!الشارعتسميةفيحذوها

،محلاتفيالخطو!هذهانتظامالىأثارةتردلمولكنخطوهـ.الىقسمت

قريةفي،الخطو!ومن.القرىحجمصفربسببربما،غزةفيالامركانكما

الكبير)2(الجامعوخ!،الدرادنة)1(خ!،جباليا

فيها.محلاتسبعالى،دراستنافترةفي،الثرعيةغزذوتائقاشارتوقد

يلبى:كماتصنيفهالإصبحمنهاكلالخطوهـفيلعددرتبناها-بالنسبةماواذا

حكر،الدرج،الزيتون،البرجلية،(النتجاعية:أحياناوكتبت)السجاعية

الوثائقفيووردعامروبني،(الخفردارأو)الخخر،(التفاحاو)التفاح

محلةالىهناالاشارةكانتفاذا.البرجليةلمحلةالتابع،عامربنيخ!ذكرأحيانا

لمحلةتابحاخطااصبحتأو،اعتبرتلصغرهاالمحلةانيمنيفهذاعامربني

البرجلية

المرافقالمصورالىبالاشناد،+الجغرافيةالناحيةمن،غزةمحلاتوتقع

الثرعية:الوثائقفيالواردةا،وصافوالى،)3(ولىشكااولوضعهإلذيلغزة

(56الئانىتثرين13ول)6را265،17عى،فزةصجلا)1(

(57ايلول7(+)م52،17ص،فزةسجل)2(

ءولمهصح!كهلهس!س!3ه2!ك!!ة40ءث""*!ع!!؟ه،،هـحمة-+*م!+3!ع-"!!أ،ك!،ولحع،()3

"،،سلأث!ح+لةل!)ولا!!ل!ح!لا+هـ48.8

،بالأطلاعلىسمحتاتى،لدنفي،(سابقاالبريطانىالمتحفعكنبة)البربطانيةالمكتبةاشكر!اننى

المصورعنبمورةوزودتي،فيهاالمصوراتيىمكتبة،المصوراتمجموعةعلى،9791الاولتثرينفي

اعتبرتاوالجاعيةالتفاححاركىان،1(18بعاموضعاللىي،المصورهلىانيويلاح!،المرالق

الضرمية،الوثانقاعتبرتهماوقد،غزةمنضواصكضاحيتين!لبرهماعلىللتدليلربما،قريتن

افزةداخلمحلتين،دراضنافترةفي
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الطريققرب،غزةمنالرقفيالجاعيةمحلة:يلبىكما،ا،خرىوالمصادر

الرملةالىاثوديالطريقغربي،ال!ثمالفيالتفاحومحلة،الخليلالىالمؤدي

ومحلة،المريثىالىاثوديالطريقغربي،الجنوبفيالزيتونومحلة،ويافا

الخضرومحلة،الزيتونمحلةمنالفرببىالثمالالىاي،غزةمنالغربفيالدرج

منالرقىالجنوبالىالبرجليةمحلةوتقع.الدرجمحلةمنالغربيالجنوبالى

البرجلية،محلةجانبأىوأ.الزيتونمحلةمنالغربيالشمالباتجاه،الدرجمحلة

كما،بمدفيماتسميتهاحلتالتي،عامربنيمحلةقامت،منهاقسمفيوربما

.البرجلية)1(تسميةمحل،يبدو

في،أخرىكتاباتذكرتهاالتي،محلاتهامعهذهغزةمحلاتقارناولو

بيناكثرافجامالوجدنا،المثمانيالحكمابان،ولاحقةسابقة،أخرىفترات

،القرنوربعقرونتلاتةبحواليدراستناتقدمتالتيالفتراتومحلاتالمحلاتهذه

القرنففي.القرنربعبحوالبىدراستناأعقبتالتيالفترةمحلاتمعواختلافا

أحدثذكرت،المثمانيةالسجلاتمنعددخلالومن،عشرالسادس

وأالدباغة،الخضردار،التفاححكر:التاليةالحاراتوجود)2(الدراسات

الاكراد(شجاعيةاو)وسجاعيةالتركطن،البرجلية،الزيتون،الصباغة

السجاعيةمحلةضمن،خطاأصبحتالتركمانحارةاننجدفترتنامعوبالمقارنة

الثرعية،غزةوثائقفياليهااشارةأيةتردفلم،الصباغةأو،الدباغةمحلةأما

منمتأكدةغير،التسميةهذهاوردتالتى،الدراسةوبدت.دراستنافترةفي

حيثجنوبهولملها،التفاححارةمنجزءانهاذكرتانهاكما،كتابتهاطريقة

ومع.قروناربحةحوالىبمدالعارفذكرهماألىبالاستنادوذلك،المساخيقوم

ويتفق،كبيرحدالى،دراستنافترةفي،غزةتقسيممعالتقسيمهذاينسجمذلك

بالمسلمين.وآخر،باليهودوآخر،بالنصارىخاصاحيايذكرلابانهمعه

،ص:نظرصايلى)1(

!ه!ح!"ق!!حكاه،!كاكلة!!،!ييمحلأ،؟هل!هه!!ه!حههـكا-!هـلهول!أهـول،ئ!نظرا(2)

!!5+80هـ!+!هـاوو!ط!ه؟8حاول؟!،ول!هـء"كه!ه،ء3!زو!ا!+لأك!،ا!-!.!!ء3!د0.7819،

ده7-.677
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:()1(بيديكر)كتابفيجاء،القرنربمبحوالي،دراستناتلتالتيالفترةبحد

وحارة،السجاعيهوحارة،ا!اححطرة:،هىحاراتاربعمنتألفتغزةان

حاراتخمسحاراتهاعددزادالاخيرةالسنواتفيوانه،الدرجوحارة،الزيتون

التيالسنواتولا،مواقمهاولا،الحاراتهذهيسملمالكابولكنجدلدة

كانتاذاوفيما،فيهاأقامواالذينالسكانهويةالىيشرلمانهكما.فيهاازدادت

الاولى.ا،ربعالحاراتعنتفرعتاوسلختقدالحاراتهذه

علىكانانه!يبدو،1887)2(عامفيغزذعن،،ءقدراسةجاءتثم

فذكر،ممهتنسيقعلىوربما،الالمانيةباللغة(بيديكر)كتابفيجاءبمااكلاع

المسلمين،،الئصارى،اليهود،الزيتون:التاليةهبى،آنذاك،!نىةحاراتان

فيانهيصنىالتقسيموهذا.والسجاعية،التفاحطعامرتي،اللرجالفواكأهـ،

،حاراتتسعغزةفيأصبح،دراستنافترةمن،سنةوعرينخمسحواليمدى

الاقل،علىاسماهماالغىقدوالخضرالبرجلية!حلتيوان،السبعالمحلاتعنعوضا

7091عامفي)3(!!3ءولنقلوقد.والمسلمينوالنصار!لليهودحاراتوبرزت

"التفاح"لكلمةبالنسبةحتى،مناقثةبدونوقبله،(غات)عنالتقسيمهذا

ماير()واخطأ.هىكمافأبقاها،+!*كدا؟شكلءلى(غات)فيوردتالتى

فجحلهاصحيحبشكل(غات)ذكرهاالتي،اوللا!ك!!م-اح3كلمةكابةفي

.+أطكل!!*!--ا!

ههكاس!حولء13".950

.ك!ك!!،،؟،!محأص4?+6لهلاا!ول!ء75!ح!وولكه،،ء!لأ!(ه!اعفىط،)؟3!هـكاهعول"!هـولول(2)

هـا!!!!ا"!هـ3اهـ3ول!)"!(د888)001.د94-دكه09

صهاتللدرانسىلفراللممهدلحلمياتيرلكرا،،8!-ول!حاط!كعه5ا!ولليداشكراو

الامرنيوالطريف-بب!وتالالمانيالمحهدمنالمقالهلىاعنبمورةزورنيالدي،بدمثقالمربية

فيبانههدا،؟،ءمقالالى1666عامنيويوركفيالجدبدةطبهفياشار3ءلأءول-لتابان

-المكتبمافيالموجودالتالعالمجلدفيعليهلمأحصلولنهنى،السابقهالمجموعةمنالتالعالمجلد

المحلدذكر،7016في،3!ولح7كنا!منالاولىالطحةالىوبالرجوعبلندنالريطانية

الصحيعحوهو،عرالحادي

1،!،س!مملا05د80+(
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والنصارىباليهودخطصةحطراتذكر(ماير)و(غات)منكلاانوالملاح!-

السجالأتولا،دراستناشرةفيال!ثرعيةغزةوثائقتذكرهلمماوهو،والمسلمين

هجرذمنموجةالىغزةتبرضتفهل.عر)1(السادسالقرنفيالحثمانية

استدكلت،عاماوعشرينمد!*خ!مةقي،اليها،النصارىوربما،خاصةاليهود

منعداهمماعلى.و!د!هنيءهذ!-الحلراتغلبربمااو،بهمخاصةحاراتقيام

يتجممونالمذهبينهذيناتباعجملىكبيرابعداالدينيالتقوقعاتخذهلأم،السكان

معوالمس!والنصارىاليهودحاراتتتطابقهلثمبهمخاصةحارأتفي

ومن(غات)تقسيمفيالاقلعلىتسميتهمااندثرتاللتين،المحلتيناو،الحارتين

الرعيةالوثائقاليهماأشارتاللتان،البرجليةومحلةالخضرمحلةوهما،عنهنقل

عثر،السادسالقرنفي،المثمانيةالسجلاتأشارتلقد.قرنربعحواليقبل

الىوكذلك،الزيتونحارةفيمعظمهمتواجدوالى،غزةفيالنصارىوجودالى

ت)؟(النصارىعددنلثحوالى،وسطيا،شكلوابحيث،أقلباعدأداليهودوجود

بنتيجة،المفربمنكانوا،1526-32!أ/1525عامسجلفي،ثلثهمحوالىوان

وثائقولكنمنهاوالساعيينالحرباخراجبحداسبانيامن)3(السفارديمهجرة

توؤعواانهماذبالنصارىخاصةمحلةالىت!نرلم،دراستنافترةفي،الشرعيةغزة

فيذلكالىولنتمرض،والدرج،والضخر،الزيتون:أهمهاالمحلاتمنعددفي

غيرمنيهوديينأسمينالىألا"لرلمانهاكما)،(الدراسةهذهمنآخرمكان

غزدفياليهودعددتضاؤل،الحالاتأحسنوفي،انمداميمنيهذافهلغزة

آنذاك

كانا-؟ولعامفيغزةعدد-سكانأن)5!.ء3لاه34احذكرفقدحالأيةوعلى

016ومسيحيا075منهم،نسمة..ر.(.6091عامفيوبلغ،نسمة16.ر..

خمسقبلأي،882-اعامفيذلكمنأقلكانهؤلاءعددانويفترضيهوديا

ولءث!ضأ4+ول.!آل!ءمأ."فى:27خاصةلصورةانظر)1(

!.ء)ول.كا828)2(

+4ة"ه.كل2*"ه.!د5)3(

،28ص،يلىماانظر

،5!!اءله!5!80ه!ا!،2+4س!4.،ك!.3.ح!ولعةءل!.هكل.0808-د80د.
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لليهود-وأخرىللنصارىحلرةوصاد!فك)فضنهذكرافيىالتاريخمنسن!وات

.غزةفي

ضد،1643مهم-فيغزة!ريخعن!ا!طبعالدي،كحكفعارفأما

،!اح،يضنيلز،اسرجهى!اءضاالهيمةخزة.في-و!دانه1(ذكر)

الزمنيةالحدودالحارفيذكرولم.(وألتر!كالجدلميهدة:بقسحيها)6لحاعيةو

الىالثجلايهوتفيم.لاحياء!ذ.وجعتفترةا!ة!!ولا،"!لقديمة!لغزة

،كزةمحلاتمعيتفقلاولكه،ا،ثوففترةعل!ينطبقربماوالتركمانالجديدة

خطين،والتركمانالجديدةكانتحين،عرالتاسعالقرنمنتصفحواليفي

المحلة.هذهفيخطو!جملةمن

علىاهـجاءتالخطومنكبيراعددا،دراستنافترةفي،غزةمحلأتوضمت

التالية:الخطو!على)2(السجاعيةمحلةواشتملت،الرعيةالمحكمةوثائقذكرها

؟(افيةالسكاخ!بمماصاورد)الاسكافيةخلى4قركحان)3!!،الحديدة!

ظ،الحزيزاتيبزققى(رضوانل2وقف)6!مامخط.،القديمةالمحكمةخ!

.تعالىاللهوليسجدخ!،.()(1(الفزالىفباسمايضاورد)الغزألىالشيخ

عليالسيدخ!.أوالمغربيعلىأثتميخخ!باسمايضاورد)المغربىعليالسيد

"ا(صر،255.

اشهداللىيالكرديمثمانالدينشجاعالىتحودتميتهاان،255ص،الصارتذكر)2(

،53عى،2ق،جا،الدهباغ!ذكر.الحرظبالحليبيةابان،(261.-فى123صول)7ستعزةفي

،2مامئىفي،دلكه،ب!زةاستئهدالل!عئمانالكرديالدينشباعالىالثجميةنمبةاحتطل

جمامةوان،محرفي،،(البهرىالمحلة"اعمالمنبلدةوهي،"السجامةلأالىنبةالاسمانرحح

الاولوطفافيهابا-استقرتالىالبقحةوصميتفزةنزلتمنها

في،فزةسكنتالتيالتركمانيةالقبائلالىنةالتسميةان،256عى،المارتذكر)2(

ركنبمبدعلاقةمن!لتسميةكاناذأندري.ولاالمماوكيةأللطنةعهدني،مرالثالثالقرن

والدي،(ا!138-./128!78)فيالزيخلللالتركمصبنصرالمدينركىبناهالديالتركمانيالدين

عهدهفياندئرانه،353صى،المارتذكر

برط!جلنموالب!عهلىابنىاكلىلقيظوئكث!يحان،934ص،الممزفذممرا)4(

ظ!ثملنى.عطلعا!حيتجاا!رةضسنا!ى)الاموادالفزالى
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لخ!الايخرتينا!ميتينولمل)العيايدةخ!،عياداولادخ!،()ا!المغربي

ولىخ!،(كرابوبوابت)؟(خ!بالمايفطورد)بكرابوبوابتخ!،(واحد

مسافربنعكريالثسيختمالىاللهولطمسجدخ!،الديننصرالشيختعالىالله

،الغزلسوقخ!،التعليسيخ!،(31(مسافربنخ!باسمايفاورد)

الثيخمسجدخ!،الباسطية)5"(خ!،حتحتاولادزقاقخ!،العابد)،(خ!

،(واحدلخ!التسميتينلملاخليلخ!،)7(خليلساقيةخ!،الطيار)6(محمد

هويكونقد)البازخ!،(السجاعيةسوقضمن)البازارخ!،المفتيخ!

الظضمحمدالث!يختمالىاللهولىمسجدخ!،البازار)في(خ!نفسه

ائاروقدالرجليةمحلةفيفبهتسسالمضربىمحمدبا-أحرمجدهناك)1(

و؟صوانه،المفربىاليخبمجدايضا،المسالمفربيصجدالى،346،7،2ص،المارت

وجدالمفربىمحمدالثيخصجدفان،الوئالقالرعيةخلالصن،لدياوالمحروفالدوج

-الديالمفربيفسجدلداالدرجبحارةفبله،وماالمار!زمنفي،اندمجتالتىالبرجليةمحلةفي

تحريف.دونالمضربىعلىويقىمجد.المفربىمحمدسجدهوالحارتاباثا!

وردتاكماألاصماءكتابةولتبقى،الرعيةالوتائقنيكتابتهاوردتهثدا)2(

مدثراكان،الجاميةحيفي،مسافرالثيخمجدان،353ص،المارتذ!در)3(

ال!لطايخة،المماليكاحد،قتغليبنمافرصحدالدينالصجهوألأهاللىيانوذكرزتفي

(7013-66013.ولأعامفي

صهجوراب-دانانه،251عى،العارتذكراللىي،المابدمجدالىاشارةلمله)((

؟35ءمىالحارت،ايضاوانظر،زنه

،فزةسجل،"الباسطيةجامعخربة،)تبيرالوئانقفيوجاء.الباسطيةجامعالىنسبة)5(

قربوجدتخربةانامخربةكانالجامعملو،ندري،(58اننىكانون،؟3أجا69،18ص

مكانهفيوقامت،زمنهفيمندثراكانالمجدانمدا،353ص،المارتوذكر.بهافحرفالجامع

زمو.طحنة

زسنهفيمندثراكانالمجدهذاان،352عى،المارتذ-در)6(

اخليل.ساقبةانهاولا7عامفي0،4،ق."7ةهالبهااشار)7(

ندثرا-لانوانه،بفزةاتفاححيفيابازالثيخمجد،352ص،المارتذكر81(

صجداناوالبرجلية.عحلةفيباسمهالبارفتمىهداالبازالثيخانيكونوقدزعنه.فيبكامله

االبازبفاخنصارا،اليه،بالنسبةالحدوسس،ألرجليةمحلةفيكانابازالبخ
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اليخخ!باسمايضاورد)سميدالس!يختمالىاللهوليمسجدخ!،)1(دمري

شهابجامعخ!،الواوحدخ!،)3(الكاسابوعلىالثيخخ!،()2(سميد

الشيخخ!باسمأيضاورد)المضلعالثيختحالىاللهوليخ!،)((عثمانبنالدين

!خ،الترجمانخ!،حلسحارةخ!،الكب!)6،الجامعخ!،إ)5(مضلع

محمدمسجدخ!،(سهمودخ!باسمايضاورد)سهمودأولادخ!،الطوالثي

.(رقيةالتخ!باسمايضاورد))ولرقيةالستمسجدخ!،الهواشي)7(

مسجدخط،الخضريوفتخ!:التاليةالخطو!البرجلية)9(محلةوضمت

الظعربنازفرراحمدالدينئهابقبلمنءانثىالمجدهذاان025مىالحارفذكرا)1(

يومهاالىعامروانه،المفرببلادمندمرظفرالىوينب،(1361-7620126/)سنهفيدمري

،المدنرةاوالمهجورةاوالقانمةالماجداسماءلواءلن،الحارتكتابفيذكرهيردلم)2(

المزاراتبيناو

ايةعلى،اليهيثرلمااندثرمجدا!ممامالكاسابوعليلاضيخكاناذافيمانحلملا)3(

غزةفيالكاسابومقبرةالى1،لح!ح!0.فى6فىواثار.الظهدافي(الحارف،حال

الجوامعشالجامعهداان،126صى،2ق،اج،والدباغ،2،3ص،المارفذكرا)((

احمدهوبناهوالدي،افيءومتانةالحجمحيتشالكب!الممريالجامعبمدويأتى،غزةفيالكبرة

.الهبريالئامنالقرنرجالمنعنانابن

اليهالخ!نبلماذاولااليخلهذاالكاملالاسمنمرفلا)5(

لىا،261-21،ص!،2ق،جا،لدباغوا،337-023مى،لصارتااشار)6(

ثم،وئنىممبد،الاصلفي،مكانهفيبني،وانهالدرجمحلةفيقانموانهالكب!الممريالجاعع

وكدلكبالسجاميةعحلةفيالكب!الجامعخعلىفترتاذكرتفيالرعيةادثائقولكنبيزنطيةكنية

،255ص،الطرفاندبما.واحدالجامعلانالمحتيننظرافياصتمرالضانوربما،البرجليةمحلة

هلىافان،الدرجبحىدمجتانهايمتقد،التىالبرجليةمحلةالىيثرلم،فزةاحياءتصدأدحين

كتابفي0918مامحوالىالكبرالجامعومف.انظرتصيفهفيالدرجحيفيالكبهرالحامعوروديفسر

وو!!مكل!!"3!،.دكه9

عنيمرفولا،الثجاعيةحىفيواقحالجامعهلىاان،025ص،2الحارتذ-در)7(

شبئاطضيه

الحئمانيينغزةحكاماحدزوجةاسمالىنبةالتميةان،035ص،المارلىذكر)8(

الدي،القديمغزةصورمنجزءالىبالنبة،المحليةالروايةحسب،التسمية)9(

*ءولص!كاعه015،ك!محأد87هـ.!انظر،الابراجفبهكرت
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خطت(ظريفالشينيخطباسمايضاورد)ظررلف)11(الشيختمالىاللهولي

وليمسجدخ!،عياد)3(اليختحالىاللهولىمسجدخ!،)2،الهشودزاوية

اللهولىمسجدخ!،(فرجالثصيخخ!باسمايضاوهـد)فرج)((تعالىالله

!دصمسجدض!،المراق!()6(ع!مدالشيخخ!،المغر!)15محمدالينيتمال!

!خ،!الهلشمحمدالينيخ!باسمايضاورد1الهلش)7(محمدتحالىالله

!خ،()01الكتانخانخ!،الفخار)!(سوقخط،)ولالخرابةخ!،عامربني

مسجدخ!باسمايضاورد)الاندلسى)911(عليالثيختحالىاللهوليمسجد

الث!يخخ!،القهوةخ!،السوقحمامخ!،(الاندلسىخ!وباسم،الاندلسى

،الدهـجحيفيعهدهفياضىالدي،الجامعهلىاانالى،351/ص،المارتاشار11(

ايضاالفهداوورد.فيهاالخرابكمايحلمدم،اوالتممالهالقلة،اخرىجوامعمع،الناسهجره

23ص،يلىفيماافكلر،كدرحخم!ةفي

انظر،الزاويةهدهوحولالهنودزاويةصسجدوجود،8،3صى،الطرفذكر)2(

72ص،بلىفيعا

ملاقةمنالتميةلهلىهكاناذاندريولا،ا،صمبهذاصجدالحارت!لتابفيبردلم)3(

منبالقربمدفونأنه،،3.ص،المحارفاللىيذكر،/*ببكىالهعبدالثيخبنعادالثيخبا-

ماشماليد

عد،فرجالىينسبوانه،1صقيرا:كانالمسجدهلىاان،7(3ص،الحارتذكرا)4(

زلكنج!دفنوافه،(عثرالصادسالقرناوأخرالماشر)اثمرناواخرمن،!ابمحمدالسيد

مندهمسجدوبخىالموتع

،المارتألي!ملواللىيصوالمجدهلىالمحل.اهاشى،18ص،سبقنيمااظر)5(

.واوثف،امجص!هحبد-بنطاهينهوبئثا!امراللىيانصدخلهعلىكتب!انه،+6،3،3ص

5ء138-6في+*138فيمليهالاوقاف

حولهعملوماتتوافرلا)6(

زسنه.فيمهجوراكانالهليىمجدان،351ص،الصارتذكر)7(

32ص،يلىفيمااظر81(!

ه،ص:يلىفيماانظر)6(

35ص،يلىيخماانظر)01(

القرنفيبخي،مهدهفيسندئرااللىي!كان،المجدمداان،352ص،الصارفذكر

،8ء13(*ه+)حزبرانرجبق"الموي*ئدلىأليخعليتجرفيهلانكدلكوصس،الهجريالنامن

-02-

http://www.al-maktabeh.com



خط،)13المجميمحمدمجد!،61(!اشمسيديمسجدخ!،(1)الاوزاعي

الثخ!،)5!البلاطةجلمعخط،عنص!ووا)،،المحيختعالىاللهوليصسجد

خصط،الازبكلي)7أمحدالث!يختصالىاطهوليمسجدخ!،ثرف)ول

!خ،1(الضث)0مدينابنسيديزاويةض!،البيطا!)!!خ!،)في(الدرجساقية

.الكبير)12(الجامعخ!،القلمة)11(

ولنهاحلتمقبرةوانزمنهفياندثرةالاجدمنانه،352عى،المارتذ-درا)1(

اهداان،227ص،الحارفذكر)؟(

جدهاثماليدانيحتقدوانه،بنكواكقنها

مدالمثمانياللطانقيمن(1851-1852)

كتابفيالجامعهداوصففيجاءماالكلام

نجماذلكرمموانه،3!!س!ور!ا"ء*الجامعهلىا

مجدا،352ص،الحارتذكر)3(

لانونظراالزيتونحينج!موقمهانذكرولكلنه

،الزيتونصفيالمجمىمحمدوسجدالرجلية

محجدفانأو،الحيينفيامتد،المجس

الزيتونصلةني

جامعاان،351ص،الصارتذكر"،(

عهدهفيسمبوراكان

لجامع

سوللرا

لميد)ا

لقرنا

لحجمى

لونانقا

لملو

لبصىا

غزةجوامعاكرمن،الدرجحيفي،

8+ا/بني-نج!انهوقيل،نيهمدفونالكريم

هدانج!يثضهمماولكز.(9183-1861

نامن0181عامحواليني،،3!كل!!!عحه

عثرالتاسعأي،

زنه،فياندثرتالتىالمساجدمنبانه

حىنيالمبمىصجدفذكرتالئرمية

مسجدلخ!واننفهللثخصالاسمين

المجمىسصدمجدفف!موالبرجليةفي

،الكتانخانبجوار،الدرجحىئي،منصورلشيخ

،22ص،يلىنيماانظر،البلاطةمسجدالمبحملالدرجمحلةنيفوجد)ء(

جامعبيناختلافمع)تقرياواحدباسمفيالمحلتيهئامندالفانيفرهربماالتيةفيوالثابه

البلاطة""دلالةنحرتولا.(ومجد

شرتال!ئيخمويةحولمملوماتتتوافرلا)6(

منلهيكنلمواذا.المندئرةاو،المهجورةابر،القانمةالمساجدبينالمارتاليهيئرلم)*

،الطرفذكركما،"الرعلىلهااحرلمومنىبهاسممتجوامع"جملةتحتيخدرجفلحلهآخراسم

353س

الدوجصافبةولملها1887عامفيغزةفيالدرجبةلاقية،،،،!ق."570ذكر)8(

الكلمة.دلالةنململا61(

بالزاويةاقردقد،352صن،ا.لمارفزسنفيمندثراكانجاسماانببدو)011

غزةفيان،(917!!6!المارفانخلر)،؟16فيع!امغزةزاراللىي،جلبىاولياذكر)11(

عنمحاوممات،الدراصةفترةني،الثرعةفيالوثانقتردول!،الرقالىالجرعنلاعةتبحدملصة

الصور:وعنوانه،(187طمالمطبوعكتابهفيطردببالياسالقلمةهدهألىائاروقد.القمة

89ص،2،قاج،الدباغوذكره،الوريةالممل!كةنيالدربة

91ص،سبقفيماانظر)12(
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الثختعالىاللهولىمسجدخص:التاليةالخطو!الزيتونمحلةوضمت

خط،(قوشقارعثمانالشيخخ!باسمايضاورد)قوشقارا)ا!عثمان

تمالىاللهوليخ!،شبير)3(اولادبوابتخ!،الخضرخ!،)؟إ(الكمالية

،(الثممةجامعخ!باسمايضاورد)الثسمحة)5(مسجدخ!،)4!عطيةالشيخ

تمالىاللهولىم!جدخ!،الاوليا)6(كاتبالشيختمالىاللهوليمجدخ!

بابجامعخ!،(البطلخ!باسمايضاورد)الام،البطلمحمدالثيخ

ورد)القيدة)8(ساقيةخ!،!الداروببابخ!بالصمايضاورد)الدروب

،الياسالشيخمقاموجدحيث)الياسالشيخخ!،(القيدةخ!باسمايضا

!خفيانهالوتائقذ!لرتالديالياسالشيخمسجدنفسههذاكاناذانحلمولا

باسمايضاورد)الحجميمحمدالشيختعالىاللهولىمسج!دخ!،()9(الكمالية

ابيالشيختمالىاللهوليمسجدخ!،()/01(الحرصبىالشيخمسجدخ!

931ص،الحارفانظر،الاملأبنيقوشفارعثمالىانيفت)1(

التهميةوجهلايتبينلم)2(

شثرب؟752/)ر018،17ص،غزةسجلشب!)او،ددارالخ!هدافيوجد)3(

اليها.نبةصمىانهويدو(58الثاني

زمنهفيوهو،مسجداكانالدي،عطيةالثيخمزار،(35ص،المارفذكرا)((

اعبحالمجدان،اء3ص،واضات،اليخءطيهوخادمه،الافصالامامبنتقبرفيهمزا!

عهدهفيمهجورا

علىنقثىوانه،زسهفيبفزةالثهيرةالوامعمنانه0،21ص!،المارفذكر)5(

0،7/وفي(0132-021311+أ)-711فينانبفزة،الجاولىاللهعبدبنلنجرانالخارجىبابه

ببنانه"أص(0(1236-13)

،2ق،ابم،والدباغ،338ص،المارفيقولكما،الولايةكاتببجاععابضاعرف)6(

بكاحمدانبابهعلىنقثىوانه،ألارلوذكىالرومكنيةشبالقربانهالمارتواضات،127ص

المهاشاروند.(1587الاوللنلنرأوائل99/ا)الحقدةهاوانلفيالبامعهلىاببناءامرالولابةكالب

.ولاياتكثبجامعباسم،ا،،ووظ.!85كص

.352صانظر،المارفعهدفيلماماأثدلرتالتىالعوامعمن/7(

عرةءصجدعدهاوجدأنهويبدواغزةسواقيضلة!ن،،،،فىخا.ط32+دكرها/18

.352ص،الصارتانظر،الفيدةجممجد

ل2مقبرةاصام،زمنهفي،يقعالياسالشيخمسجدأن،351ص،العارتذكر)9(

انداكمهجوراكانوانه،(18ص،لبقفيماانغلر)عابدالئيخراويةصنبالقرب،الوا

فباموالى،الزبتونصف!،المجميم!جدالى،9،3ص،المارفافار)011

حىنج!خر7والحجمىحيفيواحد3الالهلىامجدينهناكانوذكرفيهالخصالصلوات

،الريتونمحلةني،المجسمجدان،352،عىذكرثم.ثديدةالخرابمنحالةفيلكنهمااباشر

غزةوثائقذكرتهالديالمبمعلققالماجدهدهمنمجدأينملمولا،زنهفيمدئراكار

12ص،لبقفيماانغر.،المجمىجامع،،،ووحا.!2!8وذ-لر.الثرعة
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اليخمسجدخ!،(الركابابىمقامخ!باسمايضاورد))1(ركاب

!خ،شرير)3(دارخ!،سني!بوابتخ!،رضوانآلخ!،)2(الصيحافي

)5(الوزيريمسجدخ!،عمر)؟(تمالىاللهوليمسجد

المثيخصىجدخ!:التاليةالخطوكدعلى)6(الدرجمحلةواشتملت

!خ،1()0الخرابةخ!،خالد)!(الشيخخ!،)ولذكريالثميخخ!،)7(ظريف

خطانانهماويبدو)الف!،ر)13(لوقخ!،الفواخير)12(خ!،امحة)11(البلامسجد

،البيمارلتان)115(خ!،ا()؟شمبانالثيخخ!،الدولاببيرخلى،(منفصلان

)16(الخروبيمحمداليخخ!

زمنهنجمامهجوراكانالمجدهلىاان،اء3ص،المارتذ!لر)1(

عنههمحلوماتتتوافرلا)2(

رراستنا،فترةنيغزةبالكبيرةالاسرمنشريرأسرةكانت)3(

منهامحلوما!نوافرلالا)؟(

عليهواطلق،زمالهفيمهجورةبانها،351ص،المارتذ-لرهاالتىالماجدمن)5(

جامعلقب

اليه،للوصولررجايرتقىوئنهالمرءولمرالمجاورةالماطقسأعلىلانهبذلكسمى)6(

1،،ءكا05سكهدو،55؟ص،لمارتا،انظر

وكان،الدرجحيفيوانه،ظريفاليحجامعباسم،351ص،المارتذكره)7(

زمنهفيمهجورا

غزةنيوجوده.061،!قصكه*ذكرالذي،دكرياليخجامعشثتقةالعيةلمل81(

لمها7في

جمادىاوانلفيجددانهتد-لركتابةيحملاللىي،خالداليخلمجدنسبةالشميةلصل)9(

،9،13-6(+8؟13المترفيسنةخالدالثخضريحيفموانه،(8(15حزيراناواس!559/)ا،ول

7،3ص،الطرث،انظر

ط(02ص!،ب!فيماانظر)الرجليةمحلةفيذوردالخرابةبا-خر6فهناك)01(

ال!يرهدينفيالخرائبكئرةالىليروالتميات

12ص!،لقفيماانفر)111

55صر،يليفيماانغلر)12(

ه؟ص،يلىنيماانظر131(

ربمااو،غزةأولباءمزكانالدي،ئباراليخلمزاربالنسبةالنميةانيبدوا؟ا(

الديهوهداتصا!الثيح-لانراذأ!،،!ك!.كاد،3152ءول!كا!!!."!5*انعر،ئصاناليئلمفرة

فربمامهجورلانهووحفهالقرونابىثعبانمجداليخاسمأوردشيئ،351!!،المارفذكره

المجدهداشايضاصئتقةالتميةتكون

منبانه،؟25ص،المارتذكرهاللىياليمارلمتانجامعالىنبةالشميةلحل)15(

سنةقلاووتالمنصورالملكبنمحمدالناصراشاال!هرباطابهوان،زعنهفياندثرتالتيالجوامع

بونابرتنابليونهجومابانتهدماذا؟ا/0018عامهحتىعامرابقىوانه،0133-073/9؟13

،،،هـحا.،د5دذ!لرهاالتىالخروبىمقبرةالىبالنبةالتميةلمل)16(
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اثيخجامع!:ا!وهـ!طليت(التفاحأو)الثغعحكرمصوضمت

!عف،(عدي!ال!ئيخ!معفبعمايخاورد)*يبكلر،)11اطهعبد

لجمع!ى،بح!ن!الرحمىعبداق!يختصالىاللهولىخ!،المسكة)2(

!خ،)5(السدرةجععخ!،(واحدخ!لطهما1ة)1(1ا!صخ!،)3(القهوة

.فا)6!الثرزق!خ!،القاعاتخ!،الجماحيةخ!،ا!صرة

!خ،)7(السمرةحمامخ!:التاليةالخطو!علىالخغرمحلةواشتملت

!خ،)9(ركابابى1الشيختحالىاللهوليمسجدخ!:الاوليا)18كاتبمسجد

مكى.أولادمحصرذخ!،الخضوسوق

محمدالشيختحالىلله2ولىمسجدخ!عامر)01(تكامحلةوضمت

.(افىبىالثيخوض!،المنربى!مدخطباسم-،ايضورد)(ااإالمغربي

باسمهاحتغظ2صتعلررينم!نيناضوحنهاعددااناهـغزةخ!فيويلاح!

اجتازالدي،المفرببمحمدالثيختحالىاللهوليسجدخلىمثل،المحلتينفي

اليخالىبالنسبةوصسميته،.؟3عى،!لطر،الممرفز!نفيعامراالجاصعهداكان)1،

المدنونبجافياسكالدينعزعماليكمنالأيبكىاللهمد

الجاعع.هذاحولمحلوماتتتوافرلا)؟(

اضىتيةا!و-!ه،*صممبهلىاصجدالطرتكتابفييردلم)3(

5(ص،يلىنيماانظر)،(

لوجود!لدلكسوافه،ا"جضيةبشجافبالىبقعبانه،9؟3ص،الطرفزكره)5(

منه.بالقربصدر.

دراستنا.نترةفيالثرعيةفزةوممانقذكردهاالتىالثرفاأسرةالىنسبةالقسميهةلمل)6(

حكامعهد/ؤبنيتانها،*اص،المارف،وذكر1887نييا،ءكأ05د54ذكرها)7(

مثر،الادسالضننيرضوانلا2منغزة

يدلسا-22صصبقفيمااظر-الزيتونب!حلةالا!لياكاتبصجدفهناك)8(

وألخضرالزبتونبمحاشمرالفهداانعلى

والخضرالزتونبصحلتىمراللىملىاان،وبدواهدثى،3؟ص،فيطسبقانظر)6(

.لؤيبنعامرالىبنتسبون(255،الحارف)قبلكما،سكانهالكونكلىلكسميتلملها)01(

هاعثىا،18س،سبه!فبحاانظر)11(
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السجاعيةبمحلتيمرالذي،الكبيرالطصو،ف،عامروبنيالبرجمليةم!تى

،والدرجالبرجلية!حلتىفيامتداط!الظؤيفطا-لشعنيسحبدونج!،رالبر!ية

الاولياكاتبمسجدوخ!،واللرجالبوصليةمحتيمنكلفيالبلاطلةسجدوف

الذيركابابىالثخمس!دخ!وكذلك،والضضرالزيتونبمحلتيمرا!ي

وانفتاحالمشتركةالخطو!ذاتالاحياءتجاورعلىيدلمما،المحلتمنبهلأفينمر

بضهاعلىالمحلات

يدلمما،فيهامسجدأوجامعباسمتسصالخطو!محظمانكذلكويلاح!

والمساجدالجوامعهذهوتعتبر.الحصورعبرغزةفيوالمساجدالجوامعكثرةعلى

(،جامع"كلمتااستخدمتهلندريولا.غزةفيالبارزةالحرانيةالسماتمن

حيث،الاسلاميةالعربيةالحضحارةازدهارأوجفيكما،بساناهما"مسجد"و

المسجدعلىغلبحينفيالمختلفةالدينيةالعلومفياللراسةحلقكا.لجامعكبهعقدت

اقيمتحيثالجامعانأي،آخربمعنىاصتخدمتاانيمماأم،الثريمة)1(تلصويى

فق!،الخمسالصلواتاقيمتحيثوالمسحد،لخمس31والصلواتالجمحةصلاة

والمعش.الوظيفةفيتمييزبدوناستخدمتاانهمااو،الحارف)2(ذكركما

هذهخلدتهلهاحافلتاريخعلىغزةفيوالمساجدالجوامعكثرةمنونستدل

وتاريخالمدينةتاريخبمضتسمياتهمافيحملتالتى،الدينيةالابنيةمنالمجموعة

عليها،والمحافظة،والمساجدالجوامعكثرةمننستثفانايضاويمكن.بناتها

كلفيلجوؤهمأكدهاالسك!انعندوالتقىالت!ينمنعماليةدرجة،كبمحدال!

عالمستوىوكذلك،الشريمةلتحكيمالثرعىالقاضىالى،صفرمهما،!ر

.الوتائق)3(فيامثلةعدةذلكعلىدلتكما،الدينبقواعدالالتزاممن

فيالخطو!مختلففيذكرهاوردالتى،وا!جدالجوامعأحصيناولو

لمآخرمسجدوهناك.ومسجداجامحاوثلاثونثمانيةعددهاانلتبين،غزة

ك!ح5!3ء*كل!هلةاد،ولولكها81+ك!ا،ا!لا،ها!1359لم!ل!!!ا!س!اءلأ!!،ث!-ءح!6لا+11)

مةث!!ا،ررا"ءللا!ه4هـه؟اهـء"صهكر80ل!أ!)!ه!،ك!!3،ههلةول!ههكاهملأ!!

698()فى،05!فى-.!ح.033،336عى)2(

(57الثافىكانون331+!ج01،5-!،غزةلجل،ثلاانظر)2(
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بخ!وكان،)1(السجاعيةمحلةفي،القديمةالمحكمةمسجدوهو،4خ!باسهيسم

مسجدوهناك.مكافه!يناندونالخفرجامعالوثائقوذكرت.القديمةالمحكمة

محلةفي،الكما!ةنج!،(لياسايضاورد!الياسالثيخبمسجدعرف

ووجد.)2!الياسالشيخخ!باسمفعرالمحلةهذهفيخ!وجدبانهعلما،الزيتون

وجدوكذلك،الزيتونمحلةفي،الكماليةبخ!،الكماليةمسجدباسممسجد

جامعمسجديخصوقفوذكر.الزيشونبمحلة،المجان)3(محمدالشيخمسجد

تفاصيلنحلمولا.غزةفي،الوقففق!وليس،المسجدهذاولحل،الحدره

الثرعية*الوتائقذكرتهاالتي،والمساجداجوامعاعدديرفعمما،عنه)؟(اخرى

الزوايا،منعدداالوثائقذكرتوقد.واربعيناربعةالى،اللراسةهذهفترةفي

الوتائق،فاذلكعلىصريحنصمنلشىولكن،اخرىمساجدضمتانهايفترض

مما،مسجداالهنودوزاويةا،حمديةالزاويةمنلكل)5(انالعارفذكرحينفي

الجوامعهذهمنكمندريولا.واربحينستةالىغزةومساجدجوامععدديرفع

واستبمدنا.المصلونيؤسهبأنتسمحبحالة،دراستنافترةفي،كانوالمساجد

مكاناتعنيقد"خربة"كلمةانرغم،الوثائقذكرتهاالتي،الجاوليمسجدخربة

بدليلالثاننبالممنىفأخذنا،خربااصبحقدالمسجدانأو،بالمسجدملحقاخربا

تبونابرتنابليونحملةأتناءهدمقدالمسجدهذاانمن(352ص)الحارفذكرهما

زمنه.فيمندثراكانوانه

تقديراتوفق،الزمنمنالحقبةتلكفي،غزةسكانعدداناعتبرناواذا

.ر،ا..حوالىمنيمالمسلمينعددوان،نسمةا.ره..تقريبايساوي،عدة

ناالاعتباربمينأخذناواذا.مسجداوجامعاشخاص(03لكلفيكون،نسمة

عددانمنبحد)6(فيماسنلاحظهمابدليل،الاطفالمنالاشخاصهؤلاءثلثحوالى

مماثمسجداوجامعاشخاص302لكللاصبح:البالغينعددفاقالبالغينغير

.صف!ذالبوامعانايفاذلكمنون!دل.غزةلكانعندالتدينشدةيؤكد

.3الصلالاداءمساحةمنالرجلاليهيحتاجمااساسعلىابعادهامعرفةويمكن

،7/ذا133،7ص،غزةسجل،المحكمةجامعباسم،023ص،المارفذكره)1(

(58حزيران!الم

.؟؟ص،!بقفبماانظر)2(

زعنه.فيمندثراكانانه،352ص،المارفذكر)3(

(95الثانيدرين7603/)جا78،5؟ص،غزةسجلا)6(

348ص)5(

،3!!،يلىفيماانظر)6(

-26-

http://www.al-maktabeh.com



،الاخرىالدينيةالابنيةمنعددغزةفيوج!،والمساجدالجوامعجانبوالى

ولكنها،(1)المزاراتعنبمعلوماتالشرعيهالوثائقتزودناولا.والزواياالمزاراتمثل

!ختسمىوقد،البرجليةبمحلة،اورشزاويةفهناك.الزوايامنعدداذ-لرت

دكانالىا،شارةبمناسبةالبدوياحمدسيديزاويةوذكرت.باسمها)2(

انهاعلىذلكمننستدلطولا،)3(السجاعيةبمحلةالصوافينبسوقعليهـااوقف

تأثررعلىدليلغزةفيالزاويةهدهووجود.المحلةأوالسوقهلىهفيفملاكانت

مصر،فيمرموقةصوفيةمكانةلهالبدوياحمدسيديلان،فيهاقويمصري

لهواقيم،1277-675/76؟اعامفيفيهاودفنتوفيحيث،طنطافيوخاصة

موقوفةدارذكربمناسبةألاحمديةالزاويةالىالوثائقواشارت.مشهور)((مقام

مسجدان)6(فالعاروذكر.الصيحاني)5(الشيخمسجدبخ!،الزيتونبمحلةعليها

الزاويةهذهانشاءوان،زمنهفيعامراكانوانهالدرجحىفييقعالاحمديةالزاوية

منهمانتسابا،للهجرةالثامنالقرنأوائلفي،البدويةالطريقةاتباعيدعلىتمقد

سيديزاويةنفسهاهيا،حمديةالزاويةانهذايحشفهل،البدوياحمدللسيد

،صفحاتستخلال،الوثائقأشارتفلماذاتكذلكا،مركانواذا.البدوياحمد

منمزيدالىنحتاجولهذا.البدويأحمدسيديوزاويةالاحمديةالزاويةالى

تسميتانانهمااو،بعضهماعنمستقلتانالزاويتينانالقولمنلنتمكنالادلة

.واحدةلراوية

بمحلة،فرجالشيخمسجدبخ!ولعلها،المفاربةزاويةالوثائقوذكرت

مدينابنسيديزاويةبخ!البرجليةمحلةخطو!احدوتسمى.البرجلية)7(

الخ!.ذلك!ا)زاويةهذهوجودعلىيدلممات)8(الغوث

.غزةفيالمزاراتهلىهمنعرة،355-252ص،المارفركر)1(

،(58نيان؟1؟+)ن231،7ص،سجلكزة:وانغلر،02ص!بقفيماالظر)12

(06تموز6؟7+)م271،7ص!،غزةجل)3(

131ص،،791،دمق،1691-1516،والمئمانيونالمر!:كتابنااننلر)،(

.(95الثانىتثرين625+)رختام،275ص،فزةسجل)5(

.8؟2ص)6(

(57نيان27ول)3ر22،3ص،غزةلجل)7(

،المارتذ-لروقد.الفوثمدينابىبجامععرف،جامطصم!الزاويةهدهانيبدو81(

البرجليةحىنياندبماللىي،الدرجصنيانهووحمه،رسنهفيمندثراكانانه،352!!
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ولمله،ا!را)1(ب!وقسبيلامنهاالوثائقذكرتغزةفيالسبلمنعددووب

محلةفي،الإسبهإفيةبظخر2وسبيلا،الخفرمحلةفي،الخفرسوقبخ!

ذستا!تيالؤحيدة-رالمد!شة.عني!)ء2(صباغهدكانوقفبمنأسبة،السجاعية

.الكبر)3(المجاصعخاء،البرطيةبمحلة،الحسنيةالمدرسةهيالوثائقفي

السمرةحماممثل،غزةفيالحماماتمنعدداالمثرعيةالوثائقوذكرت

حيث،البرجليةبمحلة،السوقوحمام،حها)4!بالىخ!وعرف،الخضربمحلة

عنتغنيبمحلهشهرتهالذي"السجاعيةوحمام،باسمها)5(خ!عرت

تزاتي)7(الحزبزقاق،السجاعيةبمحلة،رضوانآلوقفوحمام،")6(وصفه

لمتالوثائقاليهاشارتالذي،السوقحمامانويبدو،باسمهخ!تسمىالذي

أ"اأي،فيهوجدالذيالسوقالىنبةكذلكسميوانما،واحداحمامايكن

السوفت،مثلا،ذكرفقد.حمام،الاقلعلى،الرئيسيةالاسواقمعظمفيوجد

.)!(السوقحماموفيه،المسلخوسوق،)8(السوقحماموفيه،الفوقاني

الحوشمثل،السكنيةا،بنيةمنأنواعبينالشرعيةغزةوثائقميزتوقد

الاستخداموفيالبناءاقسامفيتنوعاالانواعهذهواكثر.والقاعةوالبيتوالدار

علىالزراعىالطابعغلبةعلىيدلغزةفيكبيرةباعدادا،حواشووجود.الحوشهو

والتي،الزراعةفيالمستخدمةالحيواناتلايواءانهالحوشفيالاساسلان،لكانها

من،الحوشوتطور.ايضااصحابهالاقامةاستحملثم،البايكةفيتقيمكانت

،(06تموز7702/)مغرة،368ص،غزةسجل)1(

(95تموز91لي)5ذ233،18ص،غزةسجل)2(

ف!322،14ص،ايضاوانظر،(06ذار221ول!6ش!328،2ص،غزةجل)3(

(06ذار7672/)

ركص،(06أرار67+!ش،322،1،صغزةسحل،؟2ص،سبقفيماانظر)،(

السمرةحمام،.،،!تا05د58

06(ب7628/)م6،9(؟ص،غزةصجل)5(

1،،ءق0،له!*:وانظر،(57تموز736/)ذا،93،1ص،غزةسجل)6(

(06الئانىلرين(؟77/)جا22،01،ص،غزةدجل)7(

.(06الاولكانون26ول)7ج7،15؟4ص،غزةلبل)8(

(06ب132ول)7م927،25ص،فزةسجل)1(
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وصفتوقد.الحالاتمنعددفيالبايكةممهاالفيتدرجةالى،السكنيةالناحية

مسقوفةوكانت،كبرةباجمةدانها،قناطرستمنتألفت،حوشفيبايكة

علىمتعددةامثلةوهناك.)2!الحوشبقيةدونالبايكةتباعوقد.بالاخثصاب)1(

انهااو،الاساسفيمستقلبناءذاتاماالحالةهذهفيوكانت،يمفردهابي!ا

ويلحق.السماويةالساحةا،ساسيةالحوشاجزاءومن.حوش)3(مناستضرجت

الدارجبالتحبيرلهذاعلاقةولا)الداربوشعندئذفيعرت،بالدارأحياناالحوض

القسم،الحالهلىهفي،ويشكل،!المسماويةساحتهايحنىالدارصشأن

واشتمل.المحصرة)5!بحوشسصيبمعصرةالحوشالحقواذا.منها)4(البراني

.)6(الغلالةلتخز-فىاستخدمتا؟باهـالتيمنمدد.على،الدلرصثل.،الحوش

.بالكورة)7!الغلالخزنمكانلمىواصيانا

الحوشكانالذي،التالىالمثالفيكما،بايكةعلئالحوشيشتمللاوقد

داخلالكاينينوالحاكورةالحوشجميعفيقراري!لتةالمبيع":بحاكورةملحقافيه

المثتمل...الهليسمحمدالشيختحالىاللهولىمسجدبخ!البرجليةبمحلةغزة

سماويةوساحةوالجيربالحجرمحقداتقاعاتوخمسةايوانينعلىالمذكورىالحولث

الحا-لورةالىموصلوصرراحةومحلالاغلاللتخزينمحدينبئرينبها

رفم،الحوشهذاك!ويلاح!.سكندورهذاوأحاهـبالحوش.8("االم!ذكورة

الساكنين.لخدمةهوالذي،المطبخوكذلك،فيهالسكنيةالبيوتغياب،ضخامته

الستمسجدبخ!،السجاعيةبمحلة،اصفرحوشفي،مثلا،مطبخوجدوقد

وساحةبالاخابمسقفاتومطبخوخزانةبيتينعلىالمثشمل"رقية

ذلكومع.البيتينساكنيلخدمةكانالمطبخانعلىيدلمما،"ا)9!سطوية

مستوىعلىعادةيدلفيهاووجوده،السكندورفيبامترارموجودايكنلمفاطبخ

منتألف،دراستنافترة!،ذكرهوردحوشواصغر.لاصحابهاحمتميزمادي

.بايكة)01(اوسماويةساحةفيهتوجدولا،بالخشبمسقوف،واحدبيت

)1(جل

)؟(سجل

)2(سبل

06(.ب)231

"؟(سجل

لأه(شل

)6(سجل

)7(سجل

الماصجل

)1(سجل

)01(جل

6د8+،3غزة،ص

صر،388،137ص،غزة

ب331،91ص،فزة

ش91،!لا26ص،فزة

ب5،13(2ص،غزة

ج43،13(ص،غزة

ر62،17مى،فزة

ل36،23ص،فزة

صختام،936ص،فرة

فرةم،368مى،فزة

(56الاوللربن03+)

.(06آب31+)

77/ص3،13ولص،شبا!06(76/)77

95(.ذأر75/)؟32

ثبا!06(77/95

(56الاولكانون778/)

(57الاولكانون5؟7/)

(57حزيران7316/)

(06ايلول7716/)

.(06لموز7702/!

،924-
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ولكن،بايكة)1(تضموقد،الناسسكنمكانعلى"دار"كلمةواطلقت

"الناسسكنفيهاالاساسلان،حوشالىيتحوللا،ألحالهذهفي،اسمها

اللهولطمسجدبخ!،البرجديةبمحدة،كبيرةداروضمت.اضافيشىءوالبايكة

لواوينوثلاثةبالخشبمسقفاتبيوتوثلاثةعقدقاعتين"فرجالثيختمالى

صلمينمفروثة-بالبلاهـبهاسماويةوساحةعقدراحةومحلبالخثبمسقفات

مسقفينواوضةوايوانوالجربالحجرمحقدالىقحريوصلاحدهماالحجرمن

حضيرالىموصلالثانىوالسلمعقدراحةومحلالمذبهورالقصربجانببالخثب

معظمفيووجد،والدجاجالحماملتربيةعادةالحضيرويستخدم.فقط")؟(

جوانى،احدهما:بابانالدارولتلك.ريفيةصفةالمدينةعلىاضفىمما،غزةدور

علىيفتح،برافيو+خر،الحريملاستخدامولعله،نافذغيرزقاقعلىيفتح

وخصت.فيهاالمطبخوجودعدميلاحطالدارهذهضخامةورغم.سالكطريق

قدرهبثمنآغاخليللابنهمنهاقراري!ستةباعالذيسليمانآغامحمدالدار

اغلىمنثمنوهذا،قرش00024دمعادلاسمرهايجملمما،اسديقرش0006

ندرسها.التىالفترةفيغزةفيالدورأثمان

غزددورمحظملان،فيهاأعلىطابقوجودالدارهذهفيالنظريلفتومما

للتوسعجاجةمنهناكتكنفلم.دلالتها،مرولهذا.ارضىواحدطابقمنكانت

ناذلكفيالسببكانوربما.أفقياللتوسعالارضتوافرعلىيدلمما،عاموديا

الاسرةحجمانكما،علياطوابقلبناءمهيأةتكنلمالبناءوموادالارضطبيحة

بناءممهايتحتمكبيرةدرجةيبلفالم،عامةبصورةالسكانيوالازدحام،الواحدة

الحلياالطوابقعادةتتحاشىالمحافظةفالمجتمماتذلكالىوبالاضافة.علياطوابق

علىغزةدورممظمواقتصار.وبالحكس،جيرانهمعلىساكنيهااشرافخشية

بهاالمحيطةالمناطقعنارتفاعهامراعاةمع،أفقياامتداداللمدينةأعطىارضيطابق

مترا)3(ثمانينبحوالي

سماوية،وساحةواحدابيتاضمت،الوثائقفيذكرهاورد،غزةفيداروأصغر

.قرش)((008قدرهبثمنوبيعت،القديمةالمحكمةبخ!،السجاعيةبمحلةوكانت

(56ايلوله763/)ص8،5(2ص،فزةسجل)1(

(57الاولتئرين1(7/)ص06،11ص،فزةسجل)؟(

حك!س!كاءح!"053!ه)3(

77/ر؟2و23تاريخهماقفيتينبينتقعتاريخبدونقضية،،2،ص،فزةسجلا)4(

حسبالقفيةتاريخالىفسثررالحالةملىهونظرالتهـرار،(06الاوللربن01والاولتئرلن1)

كواريخانيلاح!ولكننفهبتاريخها،لجلتبحدهاقدتكونانالمفروضلان،لابقظكاريخ

القضيةتاريخ،السابقةالقفيةلاريخدكرناحتىولو،يفيدنالنافهأي،متسلسلايكئلمالقضايا

اللاضةا
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محمدالشيخبخ!،السجاعية!لةداربيصتاذدارأرخصتكنلمهذهولكن

الحالتينوفي.)1(اخرىدارمنمستخرجةوكانت،قرشا055قدرهبثمن،الطيار

أكبر.دارمنقسما،الاصلفي،الداركانت

ساحةعنالخارجىالبابتفصلطولانيةدخلةأي،دهليز)2(الدورولبعض

،الرواقوجد،الكبيرةالدورفي،الليوانأوالايوانشيوعجانبوالى.الدار

بالخشب،،ا،يوانمثل،مسقوف،ا!البعلى،وهو،أقلبصورةولكن

الغالب،على،مربحاالايوانيكونحينفي،بطولانيتها،يوانعنالرواقويختلف

واستخدمت،فيهاالمغرأوالاقبيةوجودعدمغزةدورفيويلاح!.مستطيلاأو

الحالين،في،عنهاوعوضت،الحبوبلخزنأو،الحيواناتلايواء،عادة،هذه

.ويلابارالبايكة

استخدمتوقد.الدورفيالمياهتجمعأماكنالىالوثائقفياشارةتوجدولا

منالنازلالاشتيةماء"الوثائقوذكرتوالغلالاثوونةخزنلمكانبئركلمة

يردلمولكن.مسارهحولخلافوظهورمادارتقسيمحينوذلك،")3!السما

كانتالدورانويبدو.ذلكبفيرأوبالبئرذلكسميوهل،المياهتجمعلمكانذكر

مياهلجمعيلاباريشبهمافيهاوجدوربما.خارجهاالسبلمناوالسواقيمنتثرب

المياهومنطقتهاغزةفيوكثرت.ارضينبعالىللوصولأو،(الاشتية)المطر

الذيا،شجارمنالاخضروالحزام،فيهاالسواقيكثرةبدليل،)((الجوفية

بواسطةيتمكاناستخدامهااماكنالىالخارجمنالمياهونقل.وتخللهابهااحا!

من،سنةكل،ماءقربةالفبنقلاذنعلىحصلشخصاانوذكر.القرب

ويبدو.ضوء)5(الوفيلاستخدامها،غزةفيالاولياكاتبجامعالى،السواقياحدى

في،محليايوجدمادعمت،اليومفيقربثلاثبممدل،القربهذهمياهان

لاكثريحتاجلامحدوداالجامعهذافيالمصلينعددكاناذاالا،الماءمن،الجامع

يوميا.قربثلاثمن

الملكية،ناحيةمنسواء،باستمرارالتجزئةالىغزةدورمعظموخضحت

اذا،الواقعناحيةمنأو،الورثةحصصفرزأوتحيينووجبمشاعاكانتحين

قسمبيعمااذاوخاصة،الدورتقسيمهناومن،حصصهمأخذفيالورثةرغبما

،الحا،تهذهفي،فاصلةجلرانوأقيمت.ةالاسخارجمنأناسالىمنها

)1(

)2(

)3(

)5(

(57ب212/)73الحجةختام،05ص،فزةسجل

(57حزبران7321/)ل37،28ص،غزةسجل

-(57ب7325/)ذ،4،1"ص،غزةلجل

!!حكللأء4ع،3،.81،580.ص،ترلماانظرا

"06(ب77313/)م038،25صى،فرةسجل

ا--+ا.3
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9

سهلوربما،خكفئةنيهاكررا!صمصانرغمالدورتقسي!موتم.آخربابوفتح

يلاخوالىالواححداهعمذمبةكانتالحالاتاحدىوفي،)1(التقسيمعمليةهذا

رمطعخبيحتاخملئا،!بعةالقرويطصعاصبحصةواشتملت،اربمةالىقيراطاعثرين

عادةاثارهالذيالرئيسيوالخلاف.المقار)2(كبرعلىيدلمما،سماويةوساحة

حسبجر".أن!قطوغالبا،ماء06ثظرتقسيمصعوبةحولدار،العقارتقسيم

.")13(عادته

:الاساسفي،والبيت-بذاتهقائمكحقارالبيتذكروالدارالحوضجانبوالى

وشاري.بمفوده)((وبيمه،اصيانا،منهااخراجهال!وعمدد،الدارمنجزءاكان

ضمهفيرغبلهمجاورةدأوصاصا،الغالبفي،كان،الحالهذهفي،البيت

وشكل،سماويةساحةلهكانتماففالبا،مستقلكمقار،البيتاما.اليها

فيأكثركانولكنه،بقليلةتكنلمغزةفيوجودهونسبة.الدارمناصغروحدة

تكنلمالكانمن!طخالمما!ةالاوضاعانعلىيدلمحا،غزة)5(فيمنهالريف

.جيدة

أ!لثرتاوواحدةقاعةعلىغزةدوربمضاشتملتفقد،للقاعةبالنسبةاما

زوارهاستقبلماغالبالانه،صاحبهاوثراءالداراتساععلى،عادة،وجودهاودل

قائماعقاراوجحلها،الدارمنالقاعةاخراجأمكن،البيتغراروعلىءفيها

استخرجتأو،كذلكبنيتوربما،مستقلةقاعاتعنأمثلةوهناك.61!فياته

.غزة)7!انحاءفيموزعةوكانت،للحياكةاستخدمت،دورمن

،للجدرانبالنسبة،يحضهاالمحمودة،والجيرالحجرمنالبناءموادوكانت

،فكان،الس!الىعليهيصحدالذي،السلمأما.للس!قفبالنسبةالخشبومن

جدرانهبنيتفقرأعلىطابقفيهاوجدالتيالناثرةالحالاتوفي.الححرمن،عادة

73/ذ14،(؟ص،(57ب2؟/)73ذ3،13،ص،فزةسجل:مئلاانظر)1(

(57ب07)

(57اثزكانون7391/)ج12،23ص،فزةسجل)12

(57آب5/)*ذ،1،(،ص،غزةسجل:مثلاانظر)3(

،23صى:ايخاوانظر،(06الاولكانون7718/)ج،،.،(ص،فزةصصا،(

(57أذأر302+)ب2،

52،،02عى،(58فافىثرين5+)26ر916،91ص،فزةسجلمئلاانظر)5(

عم)بفاية،58(مى،(56!ئبا!28به!ر)803،25عى،(56ئبا.528+)ب

.(ثباهـ1161

ل236،3-مى،(06نينان18ثهم)ن335،27ص،غزةسجل:مثلاانظر)6(

.(06نيان،762/)

ز252،9ص،(58حزيزأنثر)ءا؟ا132،3عى،غزةسجل:مثلاانظر)7(

(06اثانىلرير02/)77ج2،6"؟ص،(56كموز501*)
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اشتر!الحالاتاحدىوفي.بالخثبوسقف،المعقدينوالجيرالحجرمنخر71هو

سببولعل،)1(بموافقتهالابنماءأيالدارسطحعلىيحدثالاالمتريعلىداربائع

ربماأو،السطحعلىالبناءحمالفي،فيةاضطمبالغبتقاضيالبائعالرهـرغبةهذا

الطابقفيضرانويخضىباعهاالتىبالدارلصيقة،دارفي،فملا،يسكنالبائعلان

.دارهعلى،بنيمااذا،الاعلى

منكانتاذاا،الدارفيالسماويةالساحةارضمنهابنيتالتيالمادةتذكرولم

المرصوفة،الحجارةمنالساحةتبنىأنالغالبلان،متميزشيءوهذا،البلا!)2،(

الساحةفيوزرعتذكرهيستدكليجديدمنوالألوفالثائعالامرهذافيوليس

احدىفيذكرتطمتنوعةأثحجار،الاقلعلىمنهاجانبفيأو،السماوية

.وسدر)3(ورماننخلشجربانهاالحالات

وفي.ككلالصقارلمساحةذكرورودعدمالعقاراتبيععملياتفيويلاح!

البنا،فيراعالسماويةالساحةمساحةذكرت،مادارتقسيمعند،الحالاتبحض

.)؟(الاسلامبوليالذراعاو

وتستعمل،المحكمةفيذلكيتمانفاما،المباعالحقارثمنقبضطرقوتنوعت

")6(مقبوضاحالا))عبارداو،")5!والمماينةبالحضرةمقبوضالثمن))عبارةعندئذ

ويشارتالثمنبقبض،ألمحكمةفي،البائعيمترفانواما،المثتريمنالبايعبيد

نهائيا،أي،باتا)8(يكوناناماوالبيع.")7(بالاعترافمقبوض"ذلكالىعندئذ

بحدالثمندفعيتمأنأي،بالوعديكونأناو،غبنفيهكانوان،عنهرجحةلا

وحدث.الدفعقبلالعقاراستخدامللمثتريالبائععندئذويبيح،معينةفترة

بالثمنجاءهانلهالعقاربردوعدهالمتريولكن،عقارهثمنقبضالبائعانايضا

،الفترةهذهفيالحقاراستخدامللمثشريالبائعوأباح،فترةبعدأخذهالذي

وذكر.)01(الفائدةانواعمننوعهذاوفي.")!!بالاباحةوعدبيع"هذاوسمى

13(/

اكانون

.(58تموز16؟ول)ذ6،17عى،غزةسجل)1(

(57الاولتشرين7،1/)عى06،11ص،غزةسجل)2(

(57ب7313/)ز2،13"ص،غزةسجل)14(

87ص،يلىنيماأنظر)؟(

(57حزبرانا؟/)73ل37،28ص،غزةصجلمثلاانظر)5(

(57حزيران22/)73ل37،92ص،غزةسجلشلاانظر)6(

(58ثباعل4؟ول)ج91،؟.اص،غزةسجل:ثلاانظر)7(

(57ب3121+)ذختام،05ص،فزةلجل:عثلاانظر)8(

76ش2،12؟3عى،!57ضبا!26/)73ند،32ص،غزةسجلعثلاانظر19(

؟.7ول)ج8،16؟(ص.(.6الثانىتثربن726+)جا؟ا،؟2(ص،(06يار

(06لاول

.07عى،يلىفيماانظر1().
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دعوىمن!خرواحدهماأبرأوالس!اريالبائعمنكلاانالبيععمليةفي،أحيانا

متواستخلى.(1)ذلكبسببألبيععمليةالقاضيرفىوالاالفاحشوالغبنالاغراءوالحذر

البائع،وليقبلمنبذمةأو،البائعبذمةمبلغاقتطاعأي،المقاصصةعملية

اليهاوأ-،المخالمةفيالمقاصصةوكثرت.الشراء)2(ثمناصلمنللمشتري

.)3(شرعيةمقاصصةانها

دونلنفسهبمالهالعقاريشتريالمشتريكاناذاذ!،ماعقارثراءوحين

بمالهجزئيااو،آخر)5!شخصعنبالوكالةبالشراء!ومانهاو،)؟(غيرهمال

فيما(باستمرارذكرنذاك7دمشق)فياحياناذكركما.)6(يخرهعنبالوكالةوايضا

كاناذاوفيما،الارت)7(أمالثراءطريقعنالمباعالحقاراليهآلقدالبائعكاناذا

ولم.آن)!(فيغيرهعنوبالوكالةنفسهعنبالاصالةأو،)*(الوكالةبطريقبالبي!يقوم

تدلنالانهاأهميتهاالمحلوماتو)هذه.قاصر)01(عنالولايةبطريقوالشراءالبيعايضا

اوضاعمنذلكعلىيترتبوما،بالارثأمبالشراء،الملكيةأنتقالحلرقعلى

واقتصادية.اجتماعية

،1857-1273/1856عامفيدمتالتيالمقاراتشراءعملياتمحظمفيوذكر

القدرمجهولةوصرة(كذا)قدرهبثمن":التاليةالمبارة،التالىالمامومطلع

المجلسالىالشارياحخرها،طمامصرةانيحنيوهذا.")11(بالمجلسمستهلكة

الحاضرين،قبلمنفيهاستهلكتقد،يرجحكما،المحكمة()12(فيالبيععقدمجلس)

وقد،)13(بالاعترافمقبوضةالصرةانذكر،قليلةحالاتوفي.الثراءبعمليهةاحتفالا

75/مغرة،6،1صط،(57الانىكانون7323/)جا6،27ص،غزةدهـجل)1(

58(ب)611

)2(انظر

!لانو72+)ج91

انظر)3(

؟هص،يلىفيهما

انظر)6(

انظر)5(

انظر)6(

انظر)7(

انظر)8(

انظر)6(

انظر)01(

انظرأ(11

انظر)12(

انظر13(لم

مثلا

الان

مثلا

مثلا

مثلا

ثلا

مثلا

ثلا

ثلا

مثلا

مثلا

صثلا

مثلا

،غزةسجل:

61(ئ

غرةسجل:

غزةسجل:

غزةلجل:ا

غزةسجل:

غزةلجل:

غزةسجل:

غزةسجل:

غزةلجل:

غزةلجل:

غزةلجل:

غزةلجل:

،!"؟عى،(57اننيكانون7302/ا)جا،5،2ص

وانظر،(58الثانىكانون5!أر/)جا!ا،!6ص،

(57انيرحز322!ما)2ل؟37،9ص

(57أب221!/)ذختام،05ص

(57نيسان!3!ما)ش،7،1؟ص

(58نموز26!أ+)ذ17،؟(1ص

)(56نبان522*)ن217،91ص

(06ابلول13ك!ا)ص693،26صط

(57ذار3033+)ض5،4؟ص

(57حزبران922ول3ل37،26ص

(57الثانىتثرين3،+9را77،15ص

"(57ذار336+)ب7،!اص
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ذكروعدم.بهاوعدحصلربمااو،وانتاريخالمكانذلكغيرفياستهلكتانهاتحني

هذهانعلىيدلربما،بمدوسا(127عامبقيةفيتصتالتيالبيععقودفيالحرة

يمقللالاف،لذ!ماضرورةمنتمدولمرسختقدانهامنأكثر،بطلتقدالمادة

.قصيرةفترةقبلبدأتقدتكونان

البيع،والغيالعقاراتبيععطياتفيبدقةالجوارشفعةوروعيت

وعدم،الثراءبممليةالشفيععلمحالوفي.)1(الحالاتمنعددفي،الشفيعلصالح

حقهفقد،(ا:ةللمطاللشفيعالمم!ةالمهلةلطولذكريردلمامبالثرةفيلكمطالبته

وشهدزكاهماي)عدلهمالذين،الشهودالىعادةالقاضىوطلب.بالشفعةبالمطالبة

فقد.يورثلاالفمةوحق.)2(الشفحةحقاثبات،أخرون،(أقوالهمبصحة

/ا52؟الثاجبربيعاواخرفي،كرمفيشائعةحصة،ولاختهالها،امرأةاشترت

منأكثربمد،مجاورلكرموارثالراءهذاعلىاحتجوحين،1836آبأواس!

رفضت،الجوارثمنهعة،1857نيسان1273/27رمضان3في،سنةعشرين

،الجواربفمةيطالبلمقبلهمنوالدهلان،الثنفعةبحقللوارثالتسليمالمرأة

بأنالقاضيوق!ص.ابيهعنورثهقرلكرمهاالابنجواروان،حياكانحين

فةقوالمووالاراضي)3(المرأةمعارضةمنومنمه،تورثلاالشفعةلانللابنشفعةلا

،الافرادملكهبىوالتي،عليهاالمبنيةللحقاراتبالن!ةالشفعةفيهاتجريلا

.الارضهوالاساسلان،وشراءبيمافيهافونيتهصر

اربحةفي،تراوحت،الزمنمنفترة،العقارفيالتصرفحقواستخدم

لمنع،سنة)؟(وثلاثيناثنتينعنيزيدوما،سنةعرةثلاثبين،غزةوثائقمنأمثا"

مالكبمثابةبالمقارالمتصرفواعتبر،بهالمتمرفمنبحقارهالمطالبةمنالمقارمالك

القاضي،لدىثبتانوبمد،ذلكوغيروبناءهدما،بهتصرفهثبتانبمد،له

.الفترةتلكطيلةبالعقارالمتحرتيعارضلمالحقارمالكان،الشهودبافادات

تصرففترةوضمت،المجالهذافي،مورثهبحقوقبالمقارالمتصرفوارثوتمتع

لطولنظرا،بحقارهالمطالبةمنالمالكلمنعوذلك،الوارثتتصرمدةالىفاقصر

عنتغيبانهالمالكاثبتولوحتى،والوارثالمورثمنكللتصرف،مجتممةالمدة

،6؟2ص،(57الثانىصرين2/)،7ر16،.6ص،غزةلجل:ثلاانظر)1(

1(56تموز513+)ذ12

(57ا،ولكانون1،ول)ر98،13!!،غزةلجل:ثلاانظر)؟(

(57نان7327/)ن31،3ص،غزةلجل)3(

(7/را08،91ص،(57الاولكانون7423/)جا65،6ص،غزةسجل)،(

703+)ص388،13مى،(8ءتموز6(7/)ذا24،(13ص،(57النانيتربى7)

(06ب2
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ولى،بالامرعلمانهفالمهم،المت!صرفممارضةيستطعولمالاوقاتبمضفيالبلدة

.المدةتلككليلةيحتج

اجتماعية:مظلار-3

،غزةفيالمختلفةوالمحلاتالخطو!سكانمحظمهوبةعلىالتعرفيمكننا

ملكيتهم،واتساع،دورهمحجمفيالمتمثلة،والاقتصاديةالاجتماعيةومكانتهم

فيالمتقاربةالاسرانتثارأو،تجمعمدىعلىفالتمروكذلك،ألرهمافرادوعدد

وأكلها،وشرائهاالدوربيعدراسةخلالمن،المذهبأو،الاصولأو،النسب

احصاءانوطبيعي.فيهاالورثةحصصوتميين،تقسيمهاوكذلك،منهاأجزاء

من،والمقسمة،المباعةالدورمووحتحديدولكن،الدورجميعيثمللاكهذا

بهـزقاقاو،سالكطريقعلىالمطلةالجهةكانتماغالبالانهاألاربعجهاتها

/(ماجهةفيالحدودشكلوأحدعقارمنأكثرانكما،آخرعقاريتممها،نافذ

خضعتداركلبمقابل،اكثرأو،اربعوأحيانا،ا،قلعلى،دورلملأثةبذكركفيل

وبالتالبى،والحيالخ!دورمعظمذكرنفمنوبذلكمقاسمةأوشراءلحملية

ككلالمدينة

التركيببخصوص،الوثائقبهاتزودناالتيتالمملوماتالىوبالاضافة

منفيهاوالمتوطنينوللمقيمين،وريفهاغزةمدينةلسكانوالاقتصاديالاجتماعي

،الالرةحجممحرفةيمكننا،كبيراعددهمكانالذين،المحريينمنوخاصة،النز،ء

والربح،المالرأستوظيفوعمليات،الدخلومستوى،الذكورالىالاناثونسبة

المتوفينتركاتضبو!دراسةمن

علىمقتصرينيكونالممحلةأوخ!ايانوأثمانهاالدورمواقعمنويلاح!

دوراتجاورالعاليةا،ثمانذاتالدورونجد.محينةاقضاديةاواجتماعيةطبقة

بصورة،الثمنفيتواضماأكثردورهاخطو!فهناكذلكومع.متدنيةأثمانذات

،قوشقارعثمانالشيخمسجدخ!دور،مثلاأخرىخطو!دورمن،عامة

الخ!ودور.الثمعة(مسجداو)جامعخ!دورمنثمنااكثر،الزيتونبمحلة

خطو!منايضاهماا،خيرينالخطينبانعلما،البطلخ!دورمنثمناأكثرالاخير

.الزيتونمحلة

!خمثل،الحواكيرفيهكثرتبمضهاانالزيتونخطوهـمحلةفيويلاح!

وبمضها،المدينةلحدودالمتاخمةالمحلةاطرافعلىوقوعهاعلىيدلمما،الكمالية

اصولعلىيدلمما،القيدةساقيةخ!مثل،والبايكاتالاحواشفيهكثرتيلاخر

الزراعية.علاقاتهموعلى،لساكنيهاريفية
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،المجالهذافياهـتميزتخطووهناك.غزة)1(انحاءفيالخرائبوكثرت

الخرابةوخ!،)2(الدرجبمحلةالخرابةخ!فيكما،الخرابةبخ!واحدهافعرف

وكثرة.غيرهامنفقرااكثرالخطو!هذهتكونانويفترضالبرجلية)3(بمحلة

انحاءمختلففي،مسكونةدورمنلاجزاءاو،بكاملهالدوربالنسبة،الخرائب

على،اخرىناحيةومن،العمرافيالنث!ا!ضحفعلى،ناحيةمن،دليل،غرة

علىدليلانهكما.الاقلعلىالسكانقطاعاتلبمضبالنسبة،الاقتصاديالفيق

ربما،غزةفيالمعمورةالمساحةلتوسعضرورةوجودعدموعلى،الارضتوافر

جميعلاثصغالالحاجةوجودعدموبالتالى،كبيربشكلالسكانازديادعدمبسبب

المدينةفيالسكنمناطق

علىدليل،غزةممتلكاتفيبكثرةيلاح!الذي،العقاراتشيوعولعل

وكثيرا،منهجزءأوكلهتهدمعقار،بيعأو،بناءعمليةواجهتالتبىالصعوبات

وهذا)5(القولسبقكما،)،(الورثةبين،صغيرةوحتى،كبيرةبيوتقسهتما

محاولاتذلكعننتجتاذ،الصغيرةجانبالىكبيرةدورااوجدالملكيةفيالتفتت

دارفيالقراري!منعددشراءالىدارصاحبيحمدكأنمعينمكانفيالملكيةلتجميم

،أخرىدارامنهاليجعلالداربقيةشراءالىيطمحأو،دارهالىويخمهالهمجاورة

مشاعدارمنحصةبيحتماكثيرااذ،مطلقةالقاعدةهذهتكنولم.دارهجانبالى

صغيرةملكيةعلىيدلمما،المذهبعنواحيانا،المنطقةعناغراباشخاصالى

آخر.اعتبارأيوقبلالاولىباللرجةللسكنمكانايجادعلىتحرصومتسامحة

يفسرربما،فيهاالشائعةالحصصاو،الدور،بيعأو،ثراءعلىا،قبالوهذا

الايجاراتنسبةمعهفاقلثكل،اجزالهااوالدورتأجيرلمملياتالملحو!الغياب

ا،يجارعقودكثرةمعبالمقارنةوذلك،خلاتحالةفيالاالمحكمةفيت!جللاقدالتي

ذأتها.الفترةفي،مثلا،دمشقفي

المحكمة،فييسجلأن،منهجزءاوعقاربيععند،الحادةانكذلكويلاح!

لبائحه،ملكيتهانتقلتوهل،المباعالجزءملكيةنوع،افراءاوالبيعحجةفيأي

سجلفيوالثراءالبيععقوددراسةومن.)6(الارثاوالثراءطريقعن،الاصلفي

،ا(؟عى،(06الثانىتثريى21يم)7جا21،7،!!،غزةسجل:مثلاانظر)1(

(06الاولكانون718+)ج(

(57ايلول7،13/)ىط65،23عى،غزةسجل/2(

(61الثانىكانون772/)ج16،!،(ص،غزةدجل)3(

ب7؟،،2ص!،(ثباهـ731857/)ج13،23ص،غزةسجل:مئلاانظر)؟(

(57أذار23لم)3

13!!،سبقفيماانظر)5(

3؟ص،سبقفيماانظر)6(
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قدالمباعةالدوراجزاءممظمانلنايتبن،دراستنافترةفي،الرفيغزة

تجميعذلكعنونتج.الورثةمنكانوامشتريهاوان،الارثطريقعناستملكت

منعددبيعكما.المقار)1(شيوعمنالامكانقدروالتخلص،واحدةيدفيالملكية

احتياجوهو،لبيحهالرعي2المسوغوجودبسبب،منهااجزاءأو،المقارات

النساءولمبت.)2(بالديونالتركةغرقبسبباو،للنفقة،الورثةمن،القاصرين

كسبنها،مجمدةبثروةتمتمن،نهن،منهاحصصاو،العقاراتشراءفيهامادورا

انهنكما!ونالدفيأو،الحليأوالحقاراتبثراءووظفنها،نفقةاوارثطريقعن

.)3(الرجالمناكثر،عامةإصورة،المالادخرن

فترةفيغزةفيبالمسيحيينخاصخ!أومحلةمنهناكيكنلمانهويلاح!

محلاتفيسكنواكما،الزيتونمحلةخطو!منعددفيهؤ،ءسكئفقد.دراستنا

حىفيسكنااقلالمسيحيونوكان.الدرجومحلةالخضرمحلةمثل،اخرى

مناكثر،معينةخطوهـومحلاتفيالمسيحيينوتواجد.مثلاوالبرجليةالسجاعية

باقيالىالحدديةنسبتهمبقلةيفسرربما،اخرىومحلاتخطوتفيتواجدهم

محلاتمختلففيمتساويةبصورةالانتثارمنيمكنهملاالذيالامر،)4(السكان

نجدهمبل،لكنهملمناطقملاصقةالم!حيينعملامكنةتكنولم.وخطوطهاغزة

دورتكنولم.مثلاالسجاعيةحيقي،الرئيسيةالسوققصبةفيدكاكينيشغلون

بل،فيهاتواجدتالتيوالمحلاتالخطو!في،بمخهماعلىمتقوقعةالمسيحيين

الثميخ(مسجد)خ!فيشايحةدار:التاليالمثالفيكما،لمينالم!دورجاورت

اربحةالخوريابراهيمبنتحبيبةفيهااثشرت،الزيتونبمحلةتقوشقارعثمان

،حديدةيوسفبنالنورعبدولدهاالبا!قيراهـ،وربعقيرا!ونصفقراري!

وفيه،نافذالغيرالزقاققبلةحدها،بالاعترافمقبوضةصاغقرش0015الثمن

وشمالا،ثركهومنالعلميمصطفىالسيدبنمحمدالسيدداروشرقا،الباب

،الحدادالياسبنايوبداروغربا،البورنوأحمدالحاجبنحسنالحاجحوش

وشراءبيععملياتفيونلاح!بالدار)5(حصةثركهاومنللمثتريةو!لان

أيةفيكما،فيهاشاركبل،الواحدةالطائفةاطارضمنيكنلمذلكأن،الحقارات

امكنةفيالطوائفتقوقععدمعلىيدلمما،ومسيحيونمسلمون،اخرىسلحة

ن(،31ص،(57أذار.33!ر)ب917ص،كزةلجل:مثلاانظر)1(

(57نيسان7328/)

،223!!،(57الثانيكانون7311/)ح15،؟اص،غزةسجلمثلاانفر)2(

(56حزيرار11ءول)ذا01

86ص،يلىفيماانظر)3(

62ص،لقنيماان!لر)4(

(06آب1192/)!!387،11ص،غرذجل)5(
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عقارملكيةفيحتىالفريقيناشتراكعنأسثاةوهناك.دورهماختلاعلىوعلى،محينة

فيهااشترىاقى،الوزيريمسجدبخ!،الزيتونمحلةفي،الدارمثل،واحد

سوية،الرو!يمخايلايوبالمملمولدي،وخليلموسى،الشقيقينمنكل

الوكيل!شبلاقسليمانالرحومبنحمودةالبايعوكان.قيراطاعثراثنى،بينهما

قرش0036قدرهبثمن،شبلاقحسينالمرحومبنتخديجةالحرمةعناثرعى

دارقبلةالدارهذهوحد.الباقيبحقالبائحةأختزبيدةالحرمةشركة،الدي

المرحومورثةداروشرقا،يشركهمومنالمناخليعاصيابومحمدالمرحومورثة

السوقدرويشالمرحومورثةداروتمامهنافذالغيرالزقاقوشمالا،المجنونمصطفى

احد،يوسفاستأجرثم)1(البابوفيهاالسالكالطريقوغربا،يثركهمومن

شبلاقحسينالمرحومبنتزبيدةالحرمةوكيل،شبلاقأحمدالحاجمن،المثترين

سنين،خصىمدة،بهاشركة،اعلاهالمرقومةالدارنصفالمذكورالموكلفأجره

المذكورةالحصةعمارةفيفهابصرالوكيللهواذن،اسديقرش003قدرهاباجرة

التكتلوانتفاءالتسامحالىبالاضافة،السابقالمثالمنويلاح!)2(بمعرفته

نسبةتثكل،قرشا06عادلتالتي،الدارلنصفالسنويةالاجرةان،الطائفي

قرش0036البالغتمئهمنرا%666بتقدراذ،الأجورثمنمنضئيلة

شراءيحاولوالمانهمالتكتلاوالتقوقعفيالمسيحيينرغبةعدمعلىيدلومما

مسلموناضتراهابل،للبيعالدورهذهطرحتحين،دورهمجاورتلمسلميندور

.لتملكها)3(الجوارشفمةالمسيحيونيستفلولم،آخرون

خاصينخ!اومحلة،الاقلعلىدراستنافترةفي،غزةفينكنفلم،وهكذا

الحقاراتبيععنيمتنموالمانهمكما،فيهاملكيتهمحصرعلىحرصوا،بالمسيحيين

عنه،نقلومن،اول7عامفي،(غات)"مقالفيوردوما.منهمشرائهماأوللمسلمين

عنها،كتبالتيالفترةعلىينطبققدمما،بالنصارىخاصةحارةهناكانمن

دراستنا)،(فترةفي،الرعيةغزةوثائقفييؤكدهماهناكليى

على،درسناهاالتيالفترةفي،الثرعيةالوثائقفي،دليلمنلشانهكما

قدذلكولعل،اليهالمثارالمقالفيجاءكما،غزةفيباليهودخاصةحارةوجود

.*12/1861عامعندتقفوالتى،ندرسهاالتيللوثائقلاحقةفترةفيحىدث

خمسحواليخلالتمتقدغزةالىلليهودمكثفةهجرةانيعنيفانهذلكصحوأذا

وجاء.السكانبينطائفيافرزااستوجبت،مهـا7و1861بينأي،سنةوعثرين

(57الانىصرين2؟7/)ر،09،1ص،فزةجل

(57اننىتثرين3(7/)ر09،15ص!،غزةلجل

(57نيا!7328/)ن(،31ص!،غزةسجل:مثلاانظر

51ص!،لبقنيماانعر
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هؤلاءيكنلمالمرتينوفي،استخدمناصاالتىالثرعيةغزةوثائقفيمرتيناليهودذكر

الذي،اليافياليهوديشلوهالىاشارةالاولىالمرةففي.غزةسكانمناليهود

امتحتهفيهاوضع،الكسمركمحل،غزةفيالزيتبخان(غرفة)اوضةاستأجر

فيممتلكافانادعىرجوعهوعند.يافااسكلةالىوتوجهقفلهاثم،ودراهمه

اثباتعنشلوهوعجز.فيلك!معلاقةلاانحلفوااناساواتهم،سرقتالاوضة

معتوقالخواجةاشتهرىح!ينالثطيخةوالمرة.)11(معارضتهممنفمنح،عليهمالتهمة

البغداديالجوهريساسونبنترحيلالحرمةعنالثرعيةالوكالةبطريق،مسمد

ونصفقراري!سبمةمنحصة1858آب1275/27محرم17بتارإخ،اليهودي

داخلالكائنةالدارفيقيرا!ثمنأرباعوثلاثةقيرا!اهـوثمنقيراوربعقيرا!

الاولىالحالةففي.اليهود)2(حأرةبخ!،الكنفانىبدارالمحروفة،يافااسكلة

وليست،بالفب!رحيلاقامةمكاننعرفلاالثانيةالحالةوفي،يافامننثلوهكا

فيأوبغدادفيكاناقامتهامكانانعلىللاستنتاجبكافيةبالبغداديابيهانسبة

علىيكنلمانالبلدفيلكعلاقتهاعلىيدلىيافافيدارمنقسماشراءهاولكن،غزة

أقامواالبائعينبانيفسرربماغزةقاضياماموالشراءالبيعواجراءفيهاقامتها

هذهسكانمنكان،البيععمليةأجرىالذي،الاقلعلى،وكيلهمانأو،غزةفي

غيرمحكمةفيالبيعحججتسجيلأمريكنولم.فيها!ينالمقبومنالمدينة

أنذاكشائحاذلككانبل،الممنوعبالامرالمباعالعقارفيهاوجداك،نيالمدينةمحكمة

جمادى2بتاريخغزةقاضيالىالقدسوالىمنأمراصداراستدعتدرجةالى

حجةصدورمنونصفأشهراربعةبحدأي،9185الثافيكانون75؟ا/7الثافي

يابيعتعاطيوعدم،الاملاكانتقالعمليةفيالتمدقيقفيهطلب،لر--تالعائدةالبيع

وانوجدالنظاماتبهذهمخلاعملاتحاطيتماذان71فبهحد"القاضيمنطقةخارجعقار

حجةحررتماوالمقررالنظاممستوفيالشىحصلالذيالاعلانبمدوانتقالبيعحجة

التربيةاجرىعننصمتنقدرفلانيابتكمخارجمحلفياوبالقدسواقحامحلبيع

")3(اللازمة

التحامل،فيومساواةانسجامالوجدناغزةفيالسكانمجموعالىنظرناولو

بالنسبة،المحكمةفيالمسيحيينشهاداتاعتمدت،مثلا.المذاهبمختلفاتباعبين

ببعضها.أختلطت،لاحظناكما،السكندورانكما.بالمكسوالمكس،للمسلمين

اعمالفيوتثاركوا،ا!خرالبعضمنبمضهمالمختلفةالمذاهباتباعواستدان

كانتالتي،التمييزمظاهربمضالننمايثىهذايمطلولم.واحدةتجاريةومشروعات

(58حزيران15"7/!ذا133،3ص،غزةلجلا(لم

58(ب752/)7؟م17،ا؟اص،غزةلجل)2(

بتاريخ،بفزةالريحةنائبالىالقلاسوالىمنامرعورة،091!!،غزةلجل3(لم

(95الانيكالوت757/)ج2
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النصرافى"أو،بالذممطالمسيحيالىيشاركأن،الحثمانيةالدو*فيأنذاكشائمة

وليى،نسبتهحين"ولد"-دلمةتستخدموان،الخواجةأو،بالمدكلويلقبوان

منعددالىبهااشيرالتي،"المملم"كلمةاما.المسلمونبهاكنيالتى"ابن"

الحرفة،اتقانهمالىت!ثير،حرفيمدلولذاتكانتانهافيبدووالمسلمينالمسيحيين

يكنولم.الاصلالفارلية"استاذ\)منالمحرفة،"اولطة"كلمةوتحادلها

الوثائقاشارةبدليلالاصليينسكانهأمنكانوابلغزةفيطارئاالمسيحيينوجود

.غزةنصارةمنبانهلاحدهم

فيها.المختلفةالمسيحيةالمذاهبالى،دراستنافترةفي،غزةوثائقتثرولم

لهاداراالقبطيروفايلبنتمأريةالحرمةبيعالىالوثائقاحدىفياشارةوهناك

ذلكفيعني،مذهبهاالىتشير"القبطي)\كلمةكانتفاذا.1(بفزة)الزيضونبمحلة

صرافانالىاشارةوهناك.غزةالى،المسلمينمثل،هاجروامصرمناقباطاان

الىنعلمولا،(افنديحمديجنابالكمركوامين)الارمنيزنونكانغزةكمرك

قاضيالىالقدسوالياصدرهأمرأولكن.)؟(زنونانتسبميحيمذهبأي

كانون12757/)الثافيجمادى؟بتاريخ،افنديمصطفىالسيدزادةعلمي،غزة

هو"وهل،الحقارمشتريهويةعنالتفحصوجوبالىاشار،(9185الثانى

الملةراسمنيكونالحقيقةهذهعلىالوقوفوكيفية،أمالعليةالدولةتبعةمن

فيصيرخلافهاممثلاالمذهبوروميالمسيحيينمنكاناناعنياليهاالمنسوب

محلياوتبينالعليةالدولةتبمةمنانهالجوأبأخذومتىملتهرأسمنالاستعلام

الحكومةمنالرخصةيصيرفعندهاوموقعاملكاالمحذورمنالمحلذلكجم!بعسلامة

ناونلاح!.")3(الثرعاصوليوأفقكماللمشتريالبيعوسندحجةبتحرير

خصانهكما،غيرهموجودلعدمربما،المللاصحابمنالمسيحيينخصا،مر

العثمانية.الدولةفيوالمعتمدالمحروف،الارثوذكس!أي،الرومىالمذهبذكر

لان،الصادربالامرالمعنيةهيكانتربما،اخرىمذاهبوجودالىضمناواشار

مناناساانيحنيالعليةالدولةتبعةمنيكونانيجبالمثتريانمنالتأكدطلب

فيولمل.الشريعة،صولمخألفبشكلالعقاراتيشترونكانواالتبعةهذهغر

غيرها.فيوربما،غزةثاالمقاراتشرأءعلىالاجانبتهافتعلىيدلماهذا

!خصدورأعقابوفي،التنظيماتفترةفي،المثمانيةالدولةاكدتوقد

بينالمساواةعلى،1858فيالجديدالمقوباتوقانون1856عامفيهمايوننتريف

،(1858أب6؟127/)الحجةذي5؟ففى.مذهبهمعنالنظربقطع،الدولةسكان

76لى68،3؟ص،غزةلجل)1(

(58حزيران15؟7/)ذا133،3ص،غزةلجل)2(

بتاريض،بغزةالئربمةنائبالىالقدسوالىمنأمرصورة،091ص،غزةسجل)3(

(95النانىكانون57+)ج2
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تطبيقبوجوبيبلغهم،موظفيهاوكبار،غزةقائمقامالىبأمرالقدسواليبمث

،"ومذهبملةأيومنوتبمةصنفكلمن"السكانجميعبينالمادلةالمساواة

.الحثمانية)1(الدولةعملابأوامر

محلوماتلوجدنا،دراستنافترةفي،غزةفيالمتوفينتركاتاستمرضناولو

هذافي،ملاحظاتبضعوهناك.فيهاوالاقتصاديةالاجتماعيةبالحياةتتحلقهامة

،الكبيرةالمدنفي،التركاتضبو!تنظمانفالمعتاد.أولاذكرهايجدر،المجال

،عسكريقسامقبلومن،بالمدنيينيتهملقفيما،بلدياو،عرب!قسامقبلمن

محكمةوبالتالي،واحدحنفيقاضنائبلوجودونظرا.بالعسكريينيتعلقفيما

ايضا،والممتادبعامةفينالمتوتركاتفيالمحكمةهذهنظرتفقد،غزةفيواحدة

وترواتهممذاهبهماختلافعلى،المتوفينكافةتركاتتذكران،مثلادمثقفيكما

،متتاللكلوذلك،بالمخلفاتاليهااشيرالتي،القسامسجلاتفي،واجناسهم

بهـمنللمتوفين،منهجزءاو،سجليخصصكأن،معينترتيبوفقوليس

،غزةفيالرعيةالوتائقسجلانورغم.لاريفييناو،للنساءأو،المسملين

الريففيالمتوفينيذكرلمفاته،فيهاتوفيننساءمخلفاتذكر،اعتمدناهالذي

والاخرى،)2(الدوايمةبقريةتوفيثخصاحداهما،حالتينباستثناء،لغزةالتابع

،يحملونالذيناما.غزةكرنتينةموظفيمنوكلاهما،)3!يونسبخانتوفي؟خر

ضبو!ذكرتالذين،المتوفينمن")5(الرملي"او")1(الجبالى)\نسبة،مثلا

يرثولم.اسمائهمفيالريفيةباصولهماحتفظواالذينغزةسكانمنفهم،تركاتهم

.النصارىمنللمتوفينذكرغزةمحكمةسجلفيالمتوفينضبو!في

وجههاالتيالمراسلةفيجاءماالتركاتضبو!علىالاخرىالملاحظاتومن

بمناسبة،غزةفيالقضاءنائبالى،"القدسيةالديارافنديمنلا"القدسقاضي

التركاتتحرير"أوكلماجملةمن،اليهاوكلحين،منصبهفيالايخرهذاتحيهين

هذاهلنعلمولا.")6(الرعيةبالفريضةمستحقيهابينوتوزيعهاجسيمةالغير

هذهطبقتفاذا.القاضياهملهابقاعدةتذكيرانهأمجديدشىءالتقييد

التركاتفيينظرلم(فيهاالقضاءنائب)غزةقاضىانيعنيفهذابحذافيرهاالمراسلة

(58ب36؟7/)ذ145،25ص،غزةسجل)1(

(57الاولتثرين7،23/)را،،73ص،غزةسجل)2(

(06ثا!15لم)76ب3؟،031ص،غزةصجل)3(

اد9؟،355ص،(06ثبا.625+)ش317،3ص،فزةسجلانظر)؟(

(06تموز7618/)

(06نيان7611/)ر333،02ص،فزةسجل:انظر)5(

الاو!لرين02؟7/)الاولربيعغرةبتاريخ،مراسلةورةء،83ص،غزةسجل)6(

(06حزبران602+)الحجةذيغرة،مراسلةصورة،358ص،(57
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حالفي،ندريولا.القدسقاضيال!أوكلقدأمرهاانيفترضالتي،الكبيرة

سجلفيعنهصورةسجلتقدالتركاتهذهضب!كاناذاماذلكظبيق

بأنغزةلقاضييسمحلمالذي،الترممةسقف،كذلك،نعرفولا.غزةمحكمة

لهسمحالتي،"جسيمةاتغيراقركات"حدودهيماآخربمعنىأو،يتجاوزه

نانجداستخدمناهالذيغزةسجلفيالتركاتضبو!وبتفحص.فيهابالنظر

المترتبةوالمصارفالرسومحسمقبل،اسدياقرشا86065بلغتفيهتركةأكبر

.)1(التركةعلى

ستة،اعتمدناهالذيغزةسجلفيسجلتالتى،التركاتضبو!عددوبلغ

الثانىكانون،732؟ا/)الاولجمادى28أقدمهاتاريخ،ضبطاجنوخص!

كانوناواخر*12/)الثانيجمادىمنتصفحوالياحدثهاوتاريخ،ا()2(1857

التركاتمجموعومن.السجليمالجهاالتيالسنواتحدودوهي،()3!0186الاول

في،قدرغزةسكانعدداناعتبرناواذا.توفيننساءمنهاثمانخصت،هذه

علىمنهموخمسينستةوفاةفأن،نسمةالفعرخمسةبحوالي،دراشنافترة

منكانواالمتوفينمعظمانرغم،ضئيلةنسبةيعتبرسنواتاربعحواليمدى

كانتنسبتهمأنبدو،،القأصرينمنتوفيمنالوثائقتذكرولم.الاصأصراب

،السكانبينفياتالونسبةفةلممركمؤشرالتركاتضبو!اتخاذصعبواذا.كبيرة

هامة.واقتصاديةاجتماعيةنتائجالىتوصلنا،كحينةاخذناهامااذا،دراستهافان

تذكرلممنهماربمةانالمتوفينوالاربعينالثمانيةالرجالتركاتفيويلاح!

متزوجين،غيركانواوربما.توفواحين،الحياةقيدعلىأولاداو،زوجاتلهم

يدلمما،زوجتانمنهملكلكانتمنهمستةوان،زوجاتهمماتتمتزوجينأو

شخصزوجاتفيهابلغتحالةايةتردلمانهكما.الزوجاتتعددنسبةتدنيعلى

حالةوفي،زوجتينمناكثر،وفاتهحينعصمتهفيوكناولادالهخلفن،واحد

نادون،طلقناللواتىالزوجاتانوطبيعي.قاصرةالزوجتيناحدىكانتواحدة

سابقة،زوجةمنالاو،ديذكرحينفي،يرتن،لانهن،يذكرنلم،اولادايخلفن

وفاته.حينالتركةصاحبعصمةفي.نكنلملانهاةاسمهاالىيثرلم

الاربعةالمتوفينللرجال،الجنسينمن،البالغينالابناءعددانونلأح!

وعدد،(الاناثمن22والذكورمن!2منهم)وخمسينواحدأبلغ،والاربعين

بالفينمن،الابناءمجموعاناي،(انثى46وذكرا(1منهم)تسمينبلغالقاصرين

.(57الاولتربن،42+)را63،5-62ص،غزةلجلانظر11(

وتاريخه15الصفحةفيأولها،ذلكضوهـقبلعدةوردت2،ص،غزةلجل)2(

1273الاولجمادى28بمدماتقعوالاخرى،(شباهـ73021857/)ج25

؟(!أص،غزةسجل)3(
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قليلةنسبةوهذه،ثلاثةا،سرةابناءوسطييكونوبذلك.141كان،وقاصرين

ناايضاويتبين.ومنطقتهاغزةلسكانالزراعيةالطبيحةالاعتباربعينأخذنامااذا

الاناثنسبةولكن،%18بنسبةأي،انثى68كان"1،1ادالابناءبينالاناثعدد

مجموعمنبلفتح!لنفي،51%حوالىبلغت،.!وهو،القاصرينمجموعبين

بيىالاناثنسبةفيالتدفيهذايفسروربما.3؟%حوالى،51وهو،البالغين

ارتفاعالىادىمما،قاصراتكنح!ين،الاناثبهاتمتعتالتيالرعايةبقلةالبالفين

بينهن.الوفياتن!بة

ممااكثرحصصالىالارثتجزئةفينالمتوورتةبينالاناثعددكثرةعنونتج

لتمددبالنسبةذلكمثلوحدث.البنينمن،الورثةمن،الاكبرالمددكانلو

عندماالمرأةاناعتبرناواذا.عددهنكانمهمابينهنقسمالثلثلان،الزوجات

خلالوذلك،طلاقهابحدحتى،عليهازوجهاينفقبلنفسهاعلىتنفقلاتتزوج

،الميراثفيحصتهاقلةعلىفانها،غزةفيالوثائقعمثراتتشيركما،الثهريةعدتها

شراءمثل،مختلفةميادينفيذلكوتوظف،المالمنبهابأسلاكميةتدخر

ثم،وأولادها،لزوجهاالإولىبالدرجة،الديونوعقد،والحلي،المقارات

ين.للأخر

النسبةهوالتركاتدراسةمناليهنصلديموغرافياستنتاجأهمولمل

،ا؟اأصلمن09بلغتوالتي،المتوفونخلفهمالذينالقاصرينالابناءمنالكبيرة

التيوألاربعينألاربعالتركاتفيالقاصرينعددالىاضفناولو.63%حوايىأي

لارتفعت،المتوفينزوجاتبعضلدىولادتهايتوقع،اجنةاربعة،درسناها

كانالزواجاناماأمرينأحدذلكمنونستنتج.61%حواليالىالنسبةهذه

المعروفةالاخرىللممطياتبالنسبة،معقولغيروهذا،نسبيامتأخرةسنفييتم

لاسباب،مبكرةسنفيالابناءزواجعلىالاهلحرصمثل،الزراعيالمجتمعفي

كانومهما.متدنياكانالرجالبينالاعماروسطياناو،واقتصاديةاجتماعية

اعماروطول.نسبيافتياكانغزةمجتمعانعلىدليلاذلكفيفان،السبب

عند،للازواجبالنسبة،سنهنصغريفرهربما،للازواجبالنسبة،الزوجات

،الحياةقيدعلىمنهنبقبىمنانكما.بهايقمنالتيالمرهقةالاعمالوقلة،الزواج

،صفيراتكنحين،ومناعتهنالطبيعيةمقاومتهنعلىايضايدل،أزواجهنوفاةبمد

.الحياةقيدعلىعندئذفبقين

للزواجالتقريبيهةالنسبمعرفة،افرعيةالوثائقخلالمن،ايضاويمكننا

بصورة،اخذنافقد.الاقتصاديةبالاوضاعمرتب!لهابيانيخ!وايجادوالطلاق

ونهاية1857آب،127/14الحجةذي23بينفترقضمنتقععيثة،عشوائية

3رذانهفوجدنا،شهراوثلاثينواحدحوالىفيأي،1861لضبا!*12/11رجب
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يكونقدماورغم.طلاقحالةوثمايخنسبعمقابلزواجحالةوخمسوناحدىفيفما

الضسبةفان،واحدلشخصبابخة،أطلأقفيأو،الزواجفيتكرارمنهذافي

حالاتوفي.الاسرةفيتفككعلى،عامبوجه،يدلوهذا.ذاتهاتبقىالمقارنة

،الزواجعندبالغةمنهاوثلأثينظلأثفيالزوجةكانتوالخمسينالاحدىالزواج

وفي،قرشاربعمائةكانللبالغةبالنسبةمهرواقل.الاخرىالحالاتفيوقاصرة

،قرش00011بلغمهرواعلى.غزةلواءنزلاءمن،مصري!ينالزوجانكانالحالةهذه

،غزةلسكانبالنسبةمهراعلىلاناستثناءوهذا،بدويأميرابنالزوجوكان

قرنتسا،1618،درسناهاالتيالعينةفي،المحالغةمهرمتوس!وبلغ.قرش0055بلغ

عنهاالريففيالمهرنسبةتقلولم.قرشا1725القاصرةمهرمتوس!بلغحينفي

ماليةوتقاليدمتشابهةأقتصاديةمستوياتعلىيدلمما،عامةبصورة،المدينةفي

المهرمن،الحالأو،المقدمشكلالزواجحالاتمختلفوفيالزوأجفيمتقاربة

منالاقتصاديةالفائدةهذاويؤكد.المهرمجموعمن59%و08بينتتراوحنسبة

رادعوجودوعدمالطلاقسهولةيفسرانهكما،الحروسلاهلبالنسبةا)زواج

لهكبيراقتحادي

هوكانالمتباعدةالاسربينالزواجان،درسناهاالتيالعينةفي،ويلاح!

الذي،الامرهذايفسروربما.4نسصأقلالاقرباءبينالزواجكانحينفيالغالب

منهممنبينأو،الريفيينبينوخاصة،الزواجلتقاليدبالنسبة،غريبايبدو

يحلخلاتايلان،المحكمةفييسجللاقدالاقرباءبينالزواجان،ريفيةاصول

الريف،فيالزواجوكان.وغزةالريفسكانبينزواجحالاتوردتوقلما.عائليا

ناكما.قريتينبيناقلحالاتوفي،الواحدةالقريةأطارضمن،عامةبصورة

ابنةمنزواجهمقابلآخرشخصمنأبنتهرجليزوجكأن،البدلبطريقالزواج

سواء،المصريينللنزلاءبالنسبةأما.الريففيوخاصة،فامعروكان،الثخصهذأ

نسبةمنذلكممرفةويسهل،بمضهممنتزاوجوامافغالبا،الريففيأمغزةفي

وغريبة.متراصةكتلةابقاهممما:باسمائهملحقتالتي"المصري"

بالثلاثةالطلاقحالاتبلفتفقد،درسناهاالتيالعينةفيللطلاقبالنسبةاما

ومبادرة.بالمخالحةكانتوالبقية،وثمانينسبعاصلمنحالةوثلاثيناحدى

بيدفأمرهبالمخالحةالطلاقأما،الرجلتخص،معروفهوكما،بالثلاثةالطلاق

الزوجبموافقةويتم،آخرشخصاأووالدهايكونقدالذي،وكيلهاأو،الزوجة

الحصولالزوجةتحاولكأن،اقتصاديبسببيفسربالمخالحةألطلاقنسبهةوارتفاع

جديدمنتتزوجثم،القاصرينأولادهاونفقة،عدتهاونفقة،مهرهامؤخرعلى

يعطيولا.هذازواجهامن،ثانيةمرة،ايضا،والدهايستفيدو.الاحيانغالبفي

والدها،اوالزوجةبذمةمايستردحينالا،بالمخالعةالطلاقفي،موافقتهالزوج

ابوعمروبنتفطومةالحرمةسألت:ذلكيوضحالتالبىوالمثال.لهوكيلهاأو
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نكاحهوعقدعصمتهمنيخالحهاان،بلبليوسفبناحمدالحاج،زوجهاعقبة

عصمتيمنخالمتكلهاوقال،لذلكفاجابها،لهبذمتهاقرش0012على

ذلكمنلهدفمتثم،لىبذمتكقرش0012علىنكاحىوعقد

ونفقة،قرش..؟وقلره،صداقهابمؤخروقاصصها،قرشا0.5

اذن،اسديقرش.،.وهو،ذلكبحدلهاوالباقي.قرشا06وقدرها،عدتها

.قرش)1(مائةسنةكل،سنواتاربعمدةفي،منهاالقاصرولدهعلىفهتمرأنلها

الحرمة،بلبليوسفبناحمدالحاج،الزوجتزوج،شهرينمناقلبمد،ولكن

وا!اقي،قرشا(06منهاالحال،قرشا،08قدرهبمهر،سابقامخلوعته،فطومة

محاولةالامرفيكاناذاندريولا.ذلك)2!علىنفسهازوجتالتىوهي،قرش002

شخصية.وربما،اقتصاديةضروراتاقتضتهاالزواجاعادةاناو،ماشيءلتفطية

وكثيرا.المملفيالاستقلالمنكبيربقدر،وريفهاغزةفي،المرأةتمتعتوقد

،الحقاراتوشرائها،وطلإقهابزواجهايتملقفيما،بنفهاالمحكمةفيظهرتما

المحكمةفيظهرتانهاكما.بهاوالمطالبةالديونوعقدها،الاوقافووقفها،بيعهاأو

المدولأوالحالشهودبينامراةاسميردلم،ذلكومع.عليهاومدعىكمدكلية

واقتضى،بنفسهاتحفرلمحين،المراةاعننابالوكيلانوطبيمي.المحكمةفي

المحكمةفيالمسيحيةالمرأةظهوروكان.عنهاوكالتهلتأكيدبالثهوديأتىانمنهذلك

هذهفييتمانلاطلاقهااوزواجهالاننظرا،المسلمةالمراةظهورمناقلالشرعية

المحكمةتميزولم.والث!راءالبيعقضايافيوكيلها،الغالبفي،عنهاوناب،المحكمة

للرجالبالنسبةفعلتكما،والنسبةاللقبحيثمنوالمسيحيةالمسلمةالمرأةبين

فيواستحملت،متزوجتينكانشااذا،بالحرمةوصفتافكلتاهما،الطرفينمن

.فلان"بنت"لفظةنسبتهما

سمراءجارية،مثلا.واثمانهنألوانهنواختلفت،غزةفيالجواريووجدت

،سوداء.واخرى،قرش)3(0025قدرهبثمنالبطلعودةاحمدتركةفيبي!ت

مملوكاتاوجوارالثرياتللنساءوكان.)4!وفاتهقبلمالكهااعتقها،أماناسمها

قبل،ةالجاروعرفت.مماتهن)5(بعدبالماللهنواوصين،حياتهناباناعتقنهن

التي،الجاريةعلىواطلق.مالكهاواسم،وبلونها،فق!الإولباسمها،عتقها

يقالكأن،محتقهاالىونسبت،"عتيقة"او"معتوقة"لقب،حريتهااععليت

))(

)5(

(58الاوللرين7517/)را166،6ص،غزةسجل

1(58الاولكانون7511)جا166،5ص،غزةلجل

(56الاوللرين18لأ/)6ر21،،36ص،غزةصجل

(57تموز7302/)ذا8؟،.؟ص،غزةسجل

.(06نيان11ولا)6ن02،؟33ص،غزةسجل:مثلاانظر
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.)1(زينبالحاجةالسيدةالحرمةعتيقةحليمةالحاجة

زاويةوخانالهنودزاويةألىواشير.وريفهاغزةفيالاغرابالنز،ءوكثر

تواجدعلىيدلوربما،الفخار)2(هـوقبخ!،البرجليةمحلةفي،غزةفيالهنود

توطنعلى،الوثائقفي،دليلمنوليس.للتجارةعليهاوترددهمغزةفيالهنود

،و،شرائهمااوالعقاراتبيععملياتفييذكرونلاانهماذ،ريفهافياو،فيهاالهنود

الهنودقدومكاناذاندريولا.والوفياتوالزواجالطلاقوقائعفي

الزاويةنسبةولكن.متصلاكانماواذا،القريباوالبميدالماضيفيتمفدغزةالى

مستقر.غيريكنوان،مستمرتواجدعلىيدلربمااليهموالخان

استيفاءذكرفقد.فيهاوتوطنهمغزةفياغاربةاوجودالىاشاراتوهناك

عبدزوجهامنالمالمنمبلغاالمغربيالبرعصيآغامحمدالمرحومبنتحفيظةالحرمة

المغربيهيبةالحاجداروذكرت.)3!المغرببىالبرعصيآغاالحفي!عبدالمرحومبنالله

تواجدمدىأيالىندريولا.الطيار)((محمدالشيخبخ!،السجاعيةبمحلة

ونستدل.كتجارأم،كمسكريينأم،كمجاورين:صفةوباية،وريفهاغزةفيالمغاربة

المغاربةعلىغلبتالتيالحسكريةالصفة،السابقينللاسمينبالنسبة،آغالقبمن

فيهاكانوااذ،عثرالثامنالقرنمنذ،الامبلادفي،مثلا،بكثرةالمتواجدين

اساسمابدأ،الحثمانىالعهدفيالشامبلادفي،المغربيوالتواجد.وحراساجنودا

بينهم،فمما،المغاربةوزواج.العسكريالمجالفيازدادثم،والعلمالمجاورةبهدف

،الشامبلادفي،المغاربةطبيعةمن،ن،دلالتهلهأمر،السابقالمثالفيكما

المغربفيمنطقةاسممنهاكليحمل،طوائففيوالتكلانفسهمعلىالانطواء

والتونسية،،والدراوية،والمراكشية،الفاسيةطائفةمتل،اليهاافرادهاانتسب

مصالحها.رعىشيخطائفةكلوترأس.والطرابلسية،والجزائرية،والسوسية

.)5(المشايخشيخالجميعوترأس

بينتمتمخالعةبمناسبةوذلك،غزةفيالنورطائفةالىالوثائقواشارت

تمسكهمعلىالثرعيةالمحكمةا)كماالنورلجوءويدل.النور)6(منوزوجهاامرأة

)06(نيسان7601/)ر16،،32ص،غزةلجل)1(

62كم!6را؟،؟6؟ص،!ثباهـ2195ء7/)ب202،18ص،غزةسجل)؟(

،(06تموز616+)ذ366،27ص،(06الثانن!لانوت623+)جختام،03؟ص،(95ايلول

(61الثانى!لانون75+)ج9،22،"!سا

(95حزيران516+)ذا15،؟؟؟ص،غزةلجل)3(

(06ايلول7701/)ص493،23ص،فزةسجل)((

ء2-51،صوالمثمانيونالمرب:كتانجاانظر)ء(

!58ايار2؟،7/9ل126،8ص،غزةسجل)6(
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الكلياوالمجزئياستقرارهمعلىوربما،غزةالىترددهموعلى،ال!ثريحةبمبادىء

المنطقة.في

كبواستقرارها،بحددها،الاغرابالنزو*ءمن،عداهامافاقتالتيالفئةاما

منلكثيرونثرها،المختلفةالاقتصاديةالفمالياتفيواشتراكها،وريفهاغزة

نظرأذلكفيعحاولا.المصريونفهي،الاصلىبلدهامن!اأتتالتيالمصطلحات

المستمرةوالسكانيةوالاقتصاديةالسياسيةوللعلاقة،مصر،راضيغزةلواءلروار

وجاء.")1(مصرقضا"تابعة،دراستناةفترفي،العقبةقلعةوكانت.المنطقتينبين

الذيالغطاءوان،محريةشبهغزةان،.!18حواليمن،(بيديكر)كتابفي

.مصر)2(سكانلغطاءمشابهاكاننساؤهااستصملته

وشرائهاالعقاراتبيععقودلتسجيلغزةمحكمةالمصريوناستخدمماوكثيرا

المحلية.الحقودتسجيلفياياهااستخدامهمالى،طبما،بالاضافة،مصرفي

المصريينتمييزسهلمما،بالمحريمصرياصلمنمقيمكلالىالوثائقواشارت

منيكونكأن،غزةلواءفيالمتوطنللمصريا،مالبلدالىاحياناواشير.غيرهمعن

وكان.غيرهااو،)1(الصالحيةقريةمناو،مصر)3(اعمالمن،نخلقلمةدار

منانهمعلىاليهمواشير،بدويةاصولمنغزةلواءالىالقادمينالمصريينمنعدد

"الحوازطايفة"و"السحادينطايفة"مثلطوائفهمبعضوسميت،محرعرب

.لأ()5"الغتاورةأكباديفةطا"و

تواجدواتفقد،غزةفيبهمخاصخ!اومحلةفيالمصريونيحلولم

/تزاوجواكما.فيها)6(وتملكوا،والسجاعية،والبرجلية،الزيتونمحلاتفي،مثلا

غزةفيالمقيمينلاصصريينالاقتصاديالوضعانويبدو.المحليينالسكانمع،احيانا

.)7(متدنيةباسحارغزةفيدورالشرائهمنظرا،متهيزايكنلم

اشيروقد.غزةلواءفيالمقيمينالمصريينعملحولمفصلةمعلوماتتتوافرولا

(58الثانىكانون2؟7/)جا6،16!ص،غزةلجل11(

س!!!عول!3،4."فى58)2(

(58الثاليتثرين7501/)ر173،3ص،غزةسجل)3(

(!هايار7516/ا)ل921،13ص،غزةسجل)((

(58حزبران،74/)ل21،؟اص،غزةسجل)5(

77،51ص،(57ذار332.7)ب؟؟23،ص،غزةلجل:مثلاانظر)6(

ش7،02.؟ص،(58الثانيلرين7501/)س172،3ص،(57الثانىدرين3،+)رأ

(56ذار76021/)

،702ص،(57الانىحربن53+)را77،15ص،غزةسجل:مثلاانغلر)7(

ذار75152/)ش213،02ص،(58ايلول592+)ص.؟،(95ذار252كما)5ض02

95).
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احدىفيةاشيرفقدنذاك3الجنديةصفةندريولا،)1(جنديافاحدهماىا

الاجباريةالخدمةمننوععلىيدل!ما،)2(للنظاماخذغزةفيشابالى،الوثائق

وهذه.البارود)3!دقاقبانهغزةفيآخرمصريووصف.العثماةصاالجيشفي

طويلةبمطارقالباروددقفيعملواالذين،القويةالزنوداصحابعلىاطلقتصفة

فيالزيتونبمحلةدارثلثاقتنىآخرالىواشير.البارود،نفجارتحاشياالقبضة

فيبراعتهعلىيدلفانهحرفياهنااللقبمفهومكانواذا.)،(الاسىبانهغزة

المهنة.

اقيمتالتي،الكرنتينةلهذهوكان.غزة)5!كرنتينةفيالمصريينبحضعملوكد

واون،ومدير،ناظر،!الكرنتيناضريبة)باسمهاعرفتمنطقةفي،غزةجنوبي

قلحة،بجوار،كرنتيناوجود()7(بيديكر)كتابوذ!در.)6(عشرةقائداي،باشي

الكرنتينةذاتهاهىكانتاذاماندريولا.مصرمعالحدودمنطقةفي،المريثىقرب

.غزةظاهرالكرنتيناضريبةذكرتحين،الشرعيةغزةوثائقاليهااشارتالتي

حيث،الحدودمنطقةفيتكونانالكرنتينافيالمفروضاننفسهاهيانهايرجحومما

،غزةكرتينةباشياون،اسطنبليافنديمصطفىانكما.المصابينعزليمكن

الحدود)8(منالقريبة،يونسخانفيتوفي

خان،زرنوقةسكنوهاالتيالقرىومن.غزةريففيالمصريونتواجدوقد

القرىهذهفيالمقيمينالمحريينالىواشير.وجولس،يبنا،البلحدير،يونى

:ثورملكيةحولخلافبمناسبةمنهمعدداسماءوذكرت.نزالها)9(منانهمعلى

القواعدبتطبيقواهتمامه،غزةقاضيصدرسماحةمنوبلغ.جملاو،حماراو

اكتفياو،المجلسفيالحيواناتهذهاحفرتان،وصغيرةكبيرةكلفيالثرعية

.)01(بابهفيبايقافها

(58ذار162،لا/ا)بختام،116ص،غزةسجلى)1(

(95الثانىدرين603+)جا278،5عى،غزةسجل)؟(

(8ءحزبران27؟7/)ذاءا،6؟اص،كزةسجل)3(

(06ألئانىدرين7724/)جا432،01ص،غزةسبل)؟(

(06ب77283/أ)ص387،01ص،غزةسجل)5(

(.ثباهـ761506/)ب031،23ص،غزةسجل)6(

س!كل!!ءس!ه!031.د06)7(

(06شبا!76/)15ب3؟،021ص،غزةلجل)ول

،13،عى،(57الئانيتثرين7؟ول)را08،91ص،غزةسجل:ثلاانظر19(

(06الاولترين16ول)7راختام

از136،28ص،(58قموز؟،+)ل013،21ص،غزةلجلمئلاانظر)01(

1(61الثانى!لانون7792/)ب56،17(عى،(061تموز617+)
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مما،قراهافيامغزةريففيلمواء،بعضهمبينالمصريونتزاوجماوغالبا

تكنولمالزمنبمرورالاالمحليينالسكانمعكليةتندمجلممتميزةكتلةابقاهم

المصريةالمرأةلجأتوقلما.المحليينالسكانبيننسبتهامنباقلبينهمالطلاقنسبة

بنفسياتظهركانتبل،المحكمةالىرفمتهاالتيالقضايافيعنهاوكيلتحيينالى

المحكمة.في

السياسيةالاهميةحيثمن،غزةريففيالرئيسيةالسكانيةوالكتلة

بحثفيللبدوا،قتصاديةالفمالياتوسنستمرضالبدوكانت،والاقتصادية

مستشفةالاجتماعيةحياتهممنمظاهروذكربهمبالتمريفهناونكتفي،الاقتهصاد

قسمينالى،غزةمنطقةفي،البدوانقسمفقد.الثرعيةالوثائقخلزلمن

عيسىالثيخوترأسهم،القبالياو،القبليالصفغزةبلادعربان:رئيسيين

هؤلاءمشايخبشيخلقبألذي،الحسينيالوحيديعايثىالثيخالمرحومابن

المرحومبنحسينالشيخوترأسهم،الشماليالصفغزةبلادوعربان،المربان

ويبدر.المربان)1(هؤلاءمشايخبثميخلقبالذي،الحسينيالوحيديرباحالشيخ

احياناكانالذي،الحسينيالوحيديرباحالشيخالمرحومبنحسنالشيخان

عربانمشايخكثحيخمكانهحلقد،)2(حسينالشيخاخيهعنالثرعيالوكيل

،()3(!هايار8؟1275/)نتوال25بينالواقمةألفترةفيوذلك،الشماليالصف

52و،الشماليالصفغزةبلادعربانمشايخشيخ،حسينالشيخاسموردحين

هؤ،ءمثايخشيخحسنالشيخاسموردحين،()،(0186ايار127616/)شوال

كمادته،وحسنحسيناسميبينالثرعيةالوثائقكا.نبيخطىءلماذاهذا،العربان

.الاحيانمنكثيرفي

الىانتسبواانهموالقباليالشماليالصفينعربانشيوختسمياتمنويبدو

،هؤلاءكانوحيداتأيمننعرفولا.الوحيداتاوالوحيديهى،واحدةاسرة

الوحيداتونسب،الجباراتووحيداتالترايينوحيداتهناكان)5!العارفذكراذ

.الزهراءفاطمةبنالحسينالىوانتمواقريشالىاصلهم

فيربما،غزةمنالشرفتالىوموقعهم،)6!السواركةعربذكركذلكوورد

؟7/)2ل013،02ص،(57حزيران7315/)ل2؟،35ص،غرةلجل)1(

(56ايار28ول)5ل221،25ص،(78حزيران

(57حزبران7315/)ل25،22ص،غزةسجل)؟(

221ص،غزةلجل)3(

ا؟3ص،غزةسجل)6(

،،اص،34!ا،المقدسبيتمطبحة،وقبائلهاالبعب-،المارفعارت)5(

،(57الثانيكرين7،+)را!ا،78ص،غزةلجل)6(
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شيخوذكر.مظ)2(الجنوبالىالسويركةعربغيروهم،)1(السبعبئرمنطقة

.)3(رقيقأبيسلامةالشيخالمرحومبنعوضالشيخواسمه،القديراتعرب

!بوكانوا،")،(والنزالالطحنعلى"قدرتهممنالقديراتعرباسمويششق

المصورمنيظثركما،الحزازمةعربمنالشرقالى،غزةمنالثرقيالجنوب

.)16موسىواديوعرب،)ء(ايوببنيعربذكروردكما.الدراسةبهذهالملحق

الصفاوالقبلىالصفعربانمنجزءاشكلواقدالاعرابهؤلاءكاناذانعلمولا

الصفينمشايخشيخينفوذنطاقخارجعربانمشايخوجدانهوالدليل.المالى

غزةلواءفيولينا!"الىالقدسواليارسلهاالتىالاوامرانوالث!مالىالقبلي

والثصمالاالقبالاالصفعربانمشايخشيوخوالعثايرالقبايلمفاخر"الىاشارت

هؤ،ءمحظمعاىالمثمانيةالدولةاعتمدتوقد.")7(عثيمتهمزيدالحربانومشايخ

لحسابمعانبندرالىغزةمنوالحنطةالثميرالاخصوعلى،اثوننقلفيالمربان

الشامى.الحجقافلة

لفضغزةمحكمةالىفلجأواالاسلامىالشرعباصولالبدوالتزموقد

انهمكما.)!(الدولةماليةتجاهذمتهملابراءاو،)ولغرهموبينبينهمالمنازعات

ابنعوضالثيخ،مثلا،تزوجفقد.غزةمحكمةفيالزواجعقودبمضسجلوأ

بنتالبالغالبكرأمونة،القديراتعربشيخ،رقيقابيسلامةالشيخالمرحوم

قرشوخمسمايةآلافاربحةمقدارهبمهر،اللهواننالثاعراحمدالشيخالمرحوم

الاجلين،،قربالزوجعلىيؤخروالباقي،قرشآلافاربعةمنهاالحال،اسدي

.1(ذلك)0لنفسهالمذكورالزوجوقبل.الهليسسلامةالسيدوكيلهاذلكعلىزوجها

لتأكدذلكثبتولو،غزيااللهوانىالشاعراحمدالشيخكاناذافيماتمامانحلمولا

التزامهذاويؤكد.والبدوغزةسكانبين،المداءلا،الودعلاقاتبعضلدينا

شراءوكذلك،غزةمحكمةفيزواجهمعقودسجلواحينبالشريمةالبدومثايخ

دراستنا،فترةفي،غزةمحكمةفيسجلمهرأعلىوكان.غزةفيلهمدورامنهمعدد

شيخ،الحسينىالوحيديعايث!الشيخالمرحومبنعيسىالشيخزواجمهرهو

)1(

)2(

)3(

)،(

)5(

)6(

)7(

161

)01(

914-8،1ص،وقبائلهاالبعبرر،الحارف،السواركةعربحولانظر

الدراسةبهلىهالملحقالمصورالمربانهؤلاءموانعحولانظر

.(شبا!731157/)ج11،16عى،كزةسجل

121ص،وقبائلهاالبعببر،المالىت

(95الاولتثرين؟76/)را256،7ص،غزةصجل

(56ايار7518/)ل218،15عى،غزةسجل

.(57ايلول18"7/)م56،28ص،فزةسجل

(95ايار518+)ل،21815ص،غزةلجل:ثلاانظر

1(58حزيران743/)ل012،02ص،غزةلجل

57(ضبا!لى7311/)ج11،16ص،غزةجل
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الاغواتعينجنابابنةالقاصرالبكرأمينةمن،القبليالصفغزةبلادعربانمايخ

الحال،قرشالفعثراحدبلغاذ،(بدويشيخلملهاالحاسيعقيلةالشيخ

حموداثيخذلكعلىزوجهاوقد.الزوجةوالدبيدمقبوض،آلافعثرةمنها

.آغا)1(عقيلةوالدهاعنوكالتهالثابتةشقيهقها

،سنواتتلاثبحوالطهذازواجهقبل،اشترىقدعيسىاليخوكان

الكجك،بوابةداخل،السمرةحمامبخ!،الخضربمحلة،غزةدوراكبرمندارا

،قرشوستمائةالفاوثلاثونثلاثةومقداره،دار،يةالوثائقذكرتهثمنبأعلى

،القادرعبدوالشيخاللهعبدالثحيخ،البايعينالشقيقينبيدالمحكمةفيقبضت

هذهمنيراطاعثريناثترياقدهذانوكانالعايديصقرالحاجالمرحومابني

ابنتيعنوالوكيلنفسهعنالاصيل،عيسىالثيخوالد،عايشا)خيخمنالدأر

بموجب،عايشالشيخشركاءمن،آربعةوهي،القراري!بقيةاشترياكما،اخته

والذي.(5،18الاولتثرين-آب1261/)وشوالرمفانفيءؤرخةحجج

كما:لتتلاءم،الاخرىغزةدورتخم!لمماضمتانهاالدارهذهفيالنخلريلفت

بخيمتين،كبيرةقاعةعلىاشتملتفقد.البدويساكنهااحتياجاتمع،يبدو

الدأرهذهتكنولم.وغيرها)2(وبيوت،لواوينجانبالى،واحدةبخيمةوقاعة

الخفر،بخ!،الزيتونبمحلة،داراامتلكفقد،غزةفيعشمىللشيختملكاول

الدارشرائهمناشهراربمةقبل،قروشوثمانيةآلافشةقدرهبثمنباعها

)3(الاخرى

اقتصلاية:مظ!ر-4

مراكز،الثرعيةالوثائقفيوردماخلالمن،المجالهذافي،سنتعرض

مقوماتمثل،الاقتصاديةالنثاطاتمنونماذج،غزةفيالاقتصاديةالفعاليات

والعقاراتالسلعواسمار،والديون،والمثراءالبيعوعمليات،والدخلالثروة

وننهي.المدينةوبينبينهوالملاقة،الريففيالاقتصادوكذلك،بينهاوالمقارنة

.غزةلواءفيوالنقود،وا،وزان،والمكاييل،المقاييمىعنبدراسةالبحث

اقتصاديةبفحاليات،فيهاوا،سواقالخاناتاعماءبدليل،غزةحفلتوقد

البريالتجاريالطريقعلىكانتلانها،ذلكفيعجبولا،الحصورمرعلى،مختلفة

والعراقالاناضولتجارةمنبهااتصلوما،الشامبلادبينيرب!الذيالوحيد

قافلةبالفرورةوهى،الثامىالحجقافلةانكما.ومصر،وراءهاوماوفارس

(06ايلول7728/)را12،؟.؟ص،غزةلجل

(58تموز؟،7/)ل!ا،!12ص،غزةسجل

1(58ثبادلى"74/)ح!ا،،01ص،فزةسجل
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محملةكانتحين،عودتهاطريقفي،الغزاويالطريقسلكتماكثيرا،ايضاتجارة

المقبة،قاصدين،الحجاجمنعدد،كذلك،غزةوأم.الحجازمنبالبضائع

منطقةوس!في،غزةموقعذلكالىيضاف.)1(ا!ريالحجبقافلةللالتحاق

واسعةلمنطقةسوقايجحلهامما،الباديةومنالبحرمنقريبة،غنيةزراعية

المحلية،الاقتصاديةالفحالياتوتنوع،الهامالتجاريالموقعلهذاوكان5بهاتحي!

.المصورعبراشتهارهافيالكبيرأثره،غزةفي،والدولية

علىهااسما.لدلفيها)2(الحاناتمنعدداالثرعيةغزةوثائقذكرتوقد

غزةزارمنجميعانبدليل،الخاناتهذهواشهر.تماطتهاالتياسلعاانواع

حمامبخ!،الخفربمحلة،غزةدأخلالواقع،الزيتخان،ذكرماأولذكره

في،غزةحكمفياشتهرواالذين،)3(رضوانآلاوقافمنوكان.السمرذ

خانان()5(بيديكر)كتابفيوجأء.عثر)،(السادسالقرنمنالثانيالنصف

الجنوبالىتقعالزيتونحارةوان،الكبيرالجامعمنالغربيالجنوبالىيقعالزيت

منغزةمنطقةفيوالزيتونالزيتاشتهارعلىادلولا.الخانهذامنالغرببى

داخلويقع،الكتانخانوهناك.باسميهماالزيتونومحلةالزيتخانتسمية

خانخ!)باسمه،وجدحيث،الخ!وتسمى.ألبرجليةبمحلةالمدينة

،غزةداخل،الهنودزاويةخانوذكر.المنطقةتلكفيلاهميتهنظرا،أ)6(الكتان

!خ)باسمهخ!وتسمى،البرجليةبمحلةالسوقهذاويقع.الفخاربسوق

يعرفجملهمما،الهنودبزاويةلصيقاكانالخانهذاانويبدو.()7(الفخارسوق

انهايعنيممما،الخاناتقائمةضمنالهنودزاوية()8(غات)ذكروفد،بها

التيالفتهرةفيخانااستخدمتقدالزاويةكانتاذاماندريولا،خانااستخدمت

وتسمىبهاالحقللزاويةالملاصقالخانأنأم،اول7عامفي،!غات)فيهاكتب

ميزتوقد.الخانانهاعلىالزاويةالىخطاثارقد(غات)انأم،باسمها

.الهنودزاويةوخانالهنودزاويةبين،دراستنافترةفي،الثرعيةالوثائق

:الزيتونبمحلة،الجمالبىعليالحاجالىنسبةةالجماليخانغزةفيووجد

6ص،سبقفيماانظر)1(

1887عامفيم،!ك!وضمهاللىي،غزة-مخططالخالاتهلىهموقعحولانخر!2(

(58حزيران762/)ل!ا،!؟اص،عرةكمجل)3(

ه!!،لبقفيماانظر)((

ص!!!4،+هـس!كل!ع.ه95*)0(

77/را90،21،!ط،(56الاولكالون7611/)جاا+ا،285ص،غزةسجل)6(

(61الانىكانون7711/)ج52،28،صط،(06الاولتثرين7)

77/ج6،22(،ص،(06الثانيكانون7623/)جختام،؟03ص،غزةسجل)7(

.(61الثاننكانوت5)

،م،!ك!09كهفى3)8(
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نسبةكانتواذا.الجقالةخانباسم()2(غات)اليهاشاروقد.الخضر)1(بخ!

التي،الجماللايواءالخاناستخدمفربماالجمالامورتماطيعلىتللالجمالي

حارةعرفتفقد،الجقالةلكثرةونظرا.واليها)3(غزةمنالبفائععليهانقلت

بمحلةالقهوةخانغزةخاناتومن.)(،التفاحبمحلة،الجمالةحارةوهي،باسمهم

القهوةحملتالشامىالحجقافلةانبالذكروالجدير.إه!سوقهافي،السجاعية

القهوةخانانويبدو.الثامالى،وغيرهااليمنمناتاهاالتي،الحجازمن(البن)

تقدم(اتقهو)مقاهغزةفيووجدت.استهلاكهالا،وبيمهاالقهوةلخزنكانهذا

)6(التفاححكرمحلةفي،القهوةبخ!عرفغزةفيخ!وهناك.للجالسينالقهوة

علىيدلمما،)7(القهوةبجامععرف،التفاححكرمحلةفيولعله،جامعوجدكما

بمحلة،القهوةخ!يلكى،خر7خ!وهناك.بهاالجامععرفالتيالقهوةاشتهار

والبرجلية.التفاححكربمحلشيمرواحداخطاكاناوربما،البرجلية)8(

وابو،شعبانابوووكالات،المعارفوخان،الغلةخان()!(غات)وذكر

الىللاشارة"وكالة"المصريالتعبيرواستخدام.ض!زةفياللهساقوعلي،خضرة

الثرعية!الوثائقتشرولم.غزةفيالسائدةالمفرداتفيالمصريا،ترعلىدليلالخان

قضاياغزةمحكمةفيتعرضلملانهاما،الاعاكنهذهألى/دراستنافترةفي

والصنرينالخمسفترةفياوجدت،بمضهااوكلها،لانهااو،ذكر!تستلكى

كانتوربما(غات)فيهاكتباقيوالفترةدراستنافترةجمنفصلتالتيسنة

.أنذاكتبدلتوقدالاماكنبىصضقديمةتسميات

الانتاجمنبحفها،ممينةمنتجاتببيعمتخصصةاسواقغزةفيووجدت

يأ،قصبةللسوقوكان.الخأرجمناوغزةريفمنمستوردوالبعضالمحلي

،الفخاربخ!،الفخارسوقالاسواقهذهومن.الدكاكينعليهاتطل،ساحة

هذافاوبيعت.الفواخرية)01(سوقباسماحيانااليهواشير.البرجليةبمحلة

76/م04،7؟ص،(57الثانىكانون7325/)جا7،92ص،غزةسجل)1(

.(6ءب61)

.،فى!ء.5300)؟(

(06الاولكانون7728/)ج(3،1(،ص،غزةسجلمئلاانظر)3(

(57ا،ول-لانون3(7/!ر19،15ص،غزةسجل!((

(06الاوللرين5*/)را8،91."ص،غزةلجل)5(

(57ب222لم!(7مغرة،801ص،غزةشل)6(

(06الاولكانون7601/)جا288،25ص،غزةسجل)7(

!77132/)م5؟،937ص،(57ب27؟؟7/)مغرة،801ى5،غزةسجل)8(

.(06الاولكانون73+)جا8،4،21!!،061

1،،!ك!..85فأ)16

(95ايلول7626/)را2ة62؟!ط،غزةسجل)01(
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وذكرت.بالفواخيرسميتأمكنةفيغزةنيصنمتالتى،الفخاريةالمنتجاتالسوق

تواجدتحيث،الفواخيربخ!عرف،البرجليةبمحلة،خ!وجودالوثائق

الحاجالمشتري":التالىالمثالفيكما،البعضبجانببمضها،بكثرةالفواخير

قيهـاهـمن12المبيعالقموةخليلبنعليالبايعالرايعاسماعيلالمرحومبنسلمان

الفواخيربخ!البرجليةبمحلةغزةبمدينةالكاينةالفاخورةجميعفيكاملاصل

ثركهومنالشويكىابراهيمفاخورةوتمامهاللهعطاأحمدفاخورةقبلةحدهاالتن

ومنهالمبيعفيالداخللهاالتابعالمسطاحوشرقاالحيدابراهيمحاكورةوتمامه

.")1(قرثا0801الثمنالمتريكذلكوغربايثركهومنالمشتريوشمالاالتوصل

الفواخير،خ!نفسههو،البرجليةبمحلة،الفخارخ!كاناذانمامولا

فيالفخارصنعحينفي،الفخاربيعدكاكينضمالفخارسوقانفيهشكلامماولكن

يبدوالذي،الفوايخربخ!،البرجليةمحلةفي:محلتينفيتجمعتالتيالفواخير

ظريف،الثيخمسجدبخط،الدرجمحلةوفي،وظاهرهاغزةداخلامتدانه

لصنع،خشبيةدوأليبعلىعادةالفاخورةوأشتملت.)2(المحلةمذهظاهرفيوكذلك

فيهاالفخارلتجفيفم!وفةواسحةساحةعنعبارةوهو،وممسطاح،ألفخار

فيها،الفواخيرلكثرةنظراالفخاربصناعةاشتهرتغزذانويبدو.هـمه)3(بحد

وذكر،.اخرىمناطقألىالفخارصدرتانهاكماامنتجاتهالبيعسوقوتخصيص

الفخارصناعةواستمرت.)((القدسالىونقله،جمالعلىالفخارتحميل،مثلا

عرفغزةاحياءاحدانذكرالدباغمصطفىاندرجةالى،يبدوكما،رائجةفيها

ذلكتاريخيعينلمولكنه،بالفوايخر)5(

هذهأصحابحرصوربما،الفخارصناعةفيالخبرةالىللحاجةونظرا

ألاصومن.بهاممينةاسرتخصصنلاح!فاننا،باسهمحصرهاعلىالصناعة

الفواخير،افرادهامنعددامتلكالتي،قعوةاصرةالمجالهذافيالوثائقذكرتهاالتي

ابنوموسى،قعوةخليلبنوعلي،قعوةواحمد،قعوةبنخليلومنهم

ابراهيم،هؤلاءغيرمن،منهااجزاءأو،الفواخيرامتلكواالذينومن.قعوة-ليل

الحاج،الفداويمحمدالحاجبنربهعبد،فلفلمحمد،الاقرعخلف،الشوبكبى

الرايع،اسماعيلالمرحومبنصلمانالحاج،المشهرأويمصطفىبنالفتاحعبد

دغمثى.صالحبنتأمونوالحرمة،الازعرعبيدابو،الزنوتىاحمدبنابراهيم

(06الثانىدرين7726/)جا12،؟63!!،غزةصجل)1(

كثرين؟2(*9را07،3ص،(7ءنيان9؟73/)ن32،5ص!،غزةلجل)2(

!لانون5ول)7ج؟94،3،ص،(57الاولكانوت23؟ر/)جا65،6ص،(57ا،ول

(61النانى

(57الاولينتثر7422/)را07،3ص!،غزة!جل)3(

(06الاول!لانون7728/)ج(3،1؟؟!ط،غرةسجل)،(

001سط،2ق،اج)5(
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لفاخورة،الارثاوالثراءبطريقة،مالكةمجردأمونالحرمةكانتاذانملمولا

بالفواخير،المتماملينكثرةوتدل.ايضافيهاعملتانهاأم،منهاجزءاو،كاملة

رائجة.كانتالصناعةهذهانعلى،تسويقاأوصناعةاوملكا

بمحلة،(الاحذيةبصنعيعطونالذين)الاسكافيةسوقغزةفيووجد

وا)الاسكافيةبخ!،السوفهذاموقعحيث،الخوتسمى،السجاعية

محينة،مهنةعلىحصراسوقأييقتصرانالضروريمنولشى()1(السكافية

غزةوفي.(2)صباغةلدكانذكر،مثلا،الاسكافيةخ!ففي.اسمهااتخذيكنوان

ايضا،السجاعيةبمحلة،الغزلوسوق،)3(السجاعيةبمحلة،الصوافينسوق

.غزةداخلالمطارينوسوق،()؟(الغزلسوقخ!)باسمهخ!تسمىحيث

كانالسوقهذاظهرانذكرولكن،بالضب!الاخيرالسوقوجودمكانيعينولم

بكثرةذكرتالتي،الرضوانية،المصبنةأي،الصبانةولملها))5(الصبانةمواجه

،اول7عامفيذكرهاالتيالاسواققاثمةفي،()6(غات)يذكرولم.(الوثائقفي

تثرلموربما.زمنهفيموجودةتعدلمانهاهذايعنيولا.سابقاالمذكورةالاسوأق

بالنسبةمشهورةتعدلمانهااو،بفيرهادمجأو،تبدلالى!هاأنأو،اهتمامه

اخرى/لاسواق

الخضر،وسوفت،)7(الزيتونبمحلة،السراجينسوق،الوتائقوذكرت

والملاح!.الخفربمحلةكانولمله،بالتفصيلوجودهمكانيمينوام.غزة)8(داخل

سوقمثل،بالتفصيلموقحهالىتشبيرلاالوثائقفانمالى!قيشتهرحينانه

للحمير،سوقووجد.غزةداخلبالسوقاليهاشارتماغالباالذي،السجاعية

الغربىالجنوبالى،غزةبظاهروكان،(الحمرسوقخ!)باسمهخ!وسمي

،يمتقد)01(كما،البرجليةبمحلة،غزةداخل،المسلخسوقوهناك.منها)9!

77/ص366،28ص،(!هالاول!لانون7692/)ج(،3!2ص،غزةسجل)1(

(06الثانىتثرين5؟7+)جا33،11؟ص،(06ايلول15)

(95تموز7591/)ذا33،18؟ص،غزةلجل)2(

06(تموز6؟77/)م371،7ص،غزةلسجل)3(

(58اننىكانون؟،7/)جا66،18ص،غزةسجل)؟(

(56الاوللرين763/)را262،7ص،غزةسجل)5(

.!كاو،،!ح!د4-53)6(

لوق1،،!ك!.،50دذكر،(58نموفى7،26/)را17،؟(1ص،غرةلجل)7(

نفسهولمله،الروجية

(57الثاشكانون،722/)جا6،28ص،غزةلجل)8(

652+)ذ935،5ص،(06ايار7616/)ل5؟،؟،3ص،غزةلجل)!(

51/)77جاغرة،8؟؟ص،(06أب7713/)م927،25!ط،غرةلجل)011

(06نيناث!ديئ

5--لآ
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المسلخ.قربلوقوعهبذلكسمىافاو،المسلخذبائحالسوقهذافيبيمتوربما

بزقاقعرفزقاقاليهويؤدي،المسيلبضريبة،غزةبظاهرفكاننفسهالمسلخاما

التىالمحلةتذكراندون،غزةداخل،النحاسينخ!الوثائقوذكرت.)1(المسخ

الخ!.هذافيالنحاسينكثرةمنجاءتالتسميةولعل،فيها)؟(وجد

ولم،ممينةبسلعةيتخصصلمالذي،غزةفيالرئيسيالسوقانويبدو

بالقصبة،المعروفة،ساحتهواشتهرت.السجاعيةسوقكان،ممينبخ!يحدد

عرفخ!،السجاعيةبسوق،وجدالقصبةجانبوالى.الدكاكينعليهاتطلالتي

الىالوثائقواشارت.متشعبا)3!كانالسوقهذاانيعنيمما،البازاربخ!

بالفوقانى،تسميتهسببنملمولا.)،(قحبةلهوكانت،غزةبمدينةقانىالفوالسوق

سوقشمالطيقعلكونهبذلكتسمىولعله.بذلكسميموقعلايوبالنسبة

السوقتمبيرالاعلىقسمهعلىاطلقكبيرس!وقمنجزءاكانربمااو،السجاعية

قافى.الفو

لتلبيةالمدينةمنمتحددةانحاءفيوتوزعت،الصباغةاماكنغزةفيوكثرت

بدكاناخرىواحيانا،بالمصبغة،أحياناالاماكنهذهالىواشير.المواطنينحاجات

بينهمافرقلاانويبدو.التعبيرينبينالاختلافوجهمحرفةوتصحب،الصباغة

بمحلة،الاسكافيهخ!فيمصبغةووجدت.واحدبممنىاستخدمالانهما

اوقفوقد.ذاتها)6!بالمحلة،عثمانابنجامعخ!فيواخرى،)5(السجاعية

وكانت.جانبهاالىسبيلعلى،المشهراويعلىبناحمد،صاحبهاالاولىالمصبفة

بمحلةاخريانمصبغتانوذكرت.عثمانابنجامععلىوقفاالثانيةالمصبغة

الرحمنعبدالاخرىوملك،يركهومنزمواالرحمنعبداحداهماتملك:السجاعية

.على)7(واخاهالسقايوسفالسيدانمنهاجزءملكيةفيونازعه،ايضازموا

)1(لجل

(06الاولتثرين

لجل)2(

.(57أب

سجل)3(

ص،(57ايار1)

؟،373ص،(!ه

سجل)((

لجل51(

(!هحزيران!ا)

سجل)6(

.(95ذار،72)

لجللا(

رغزة،ص"ا"،6

ب25،27مى،غزة

712+)ر15،5،ص،(06الاولتثرين2؟77/)

2؟،+)مغرة،!.اص،(57أذار3؟73/)

ار77،15ص،غزة

-لا03ول)5ج391،25

)(06تموز23ك!)م

ج47،15؟ص،غزة

اذ21،5؟ص،غزة

جاغزة،صء،؟2

ذ15،(5ص،غزة

+؟ن2،7؟امى،(57الثانىدرين3؟7/)

الثانىيندر(6+)ر266،8ص،(!هلثانىانون

(06الاولكانون!772/)

+5دا233،18ص،(!هحزيران6ء7/)

+5ش213،16عى،(57الثافطكانون7302/)

(57ب7362/)
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،ا(غزةإداخلالرضوانيةالصبانة:غزةفي(مصبنتان)صبانتانوذكرت

الصبانةانعلىقاطعدليليوجدولا.عامر)2(بنيبخ!،البرجليةبمحلةوصبانة

شمرلفزلمكانانهاويبدو،غزة)3(فيمثححرةووجدت.الاولىغيركانتالثانية

كلتخصصتذكرلمولكنها،غزةفيالمعاصرمنعددالىالوثائقواشارت.الماعز

اشملتوقد.عيادالشيخمسجدبخ!،البرجليةبمحلةواحدةباستثناء،منها

لطحنممدةوهى،الاحجارلتثبيتوشممةواحواضومعجنوفرنحاملينعلى

:1857شبا!127302/الثاننجمادى25فيثلثيهااشترىوقد،السمسم

الحاجبالتساويصاحبيهمامنخضرةاببىمحمدالسيدالمرحومبنخليلالسيد

)،(النصرانيالطويلجبرانولدنقولاوالخواجةالمشيخليلالحاجالمرحومبناحمد

اليهاشارتالذي،بالبدباستمرارعرفتالزيتمعصرةانالقولصحواذا

تمينولم،الوثائقفيذكرهاوردالتي،المعاصرفان،كثيرةاماكنفيالوثائق

وبكما،السيرجزيتمنهاستخرجالذي،السمسملطحئاماكانت،هويتها

الوثائقاليهااشارتالتيوالمعاصر.الدبى،ستخراجالمنبلحصراو،السابقالمثال

بمحلةحتحتبدويومعصرة،)5(السجاعيةبمحلةالغزال!اولادمعصرة:التاليةهى

بخ!،السجاعيةبمحلةحتحتاولادومحصرة،)6(رقيةالستبخ!،السجاعية

،مكي)8!أولادمعصرةبخ!،الخضربمحلةمكياولادومعحرة،)7(عثمانابنجامع

الحاجومححرة،)!!الحمامسوقبخ!،البرجليةبمحلةالقهوجياو،دومعصرة

بمحلة،(البورنوااوالبورنواحياناكتبت)البورنةاحمدالحاجالمرحومبنحسن

.ا!).عطيةالثيخبخ!،الزيتون

البدوضم.الزيتبمصراختصتانهايمتقدالتيالبدودمنعددذكروقد

رصتوحيث،عصرهقبلالزيتونيجمعحيث،المكشوفةالارضوهي،المطاح

بمحلةشريرلاولادبدوهناك.كوقودلتستخدمالممصورالزيتونبقايا!جففت

)،لم5

)1(سجل

)2(سجل

)3(سجل

ا((يجل

)5(سجل

)6(لجل

)ولسجل

(95أرذ27

فزة

غزة

فزة

غزة

كزة

فزة

غزة

،فزةيجل

،فزةسجل

،فزةلجل

763/)1ر262،7ص

!73/)ج41،24ص

73/)6ذ54،15ص

.73/)ج15،25ص

736/)ذ515،؟ص

775/)ب455،13ص

.73/)جا؟؟،هص

7،8/)ذ36،27ص

768/)م2،9؟ص!

776/)م372،7ص

(95الاوللرين

(7ءشبا!ا

(58ب2

(ثباهـ257

(8ءأب

(61الانىكانون2

ش213،16ص،(57الائكانور2

8ء(ب7

أب!5(

06(تموز2
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ل2،كلهاو،بحضهأمتلك،الب!بخ!،الزيتونبمحلةأخروبد،)1(الزيتون

والى،القيدة)3(ساقيةبخ!،الزيتونبمحلةالبدخربةالىواشير.2!إمرتجا

بمحلةثالثةبدخربةوالى،زايد)،(ببدعرف،الزيتونبمحلةخر7بدخربة

بمحلةوجدتقدالبدودهذهجميعانغريباولشى.)5(البطلبخ!،الزيتون

،غزة)6(بظاهر،المثاهرةبنزلةبدوهناك.الانتاجبهذااسمهااقترنالتىالزيتون

بخ!،"الزيتونحارت"بجانب،القبليةالجهةمن،ايضاغزةبظاهر،آخروبد

.)7(البطل

ثلثيهاحوالبىاشترى،الزيتونبمحلةطاحونخربةالىالوثائقواشارت

بمحلةفرنالىاشارةوهناك.الطحاناولادمنيسينسليمانالحاجبننصار

)ول.ذكريالشيخوقففيوكان،عيادالشيخمسجدبخ!،البرجلية

دراستنا.فترةفي،غزةفيحرفيةطوائفالىالثرعيةالوثائقتثرولم

تعدلمالثرعيةالمحكمة،نربمابل،الطوائفهذهوجودعدمبسببذلكوليس

بهاذكزالتىغزةقاضيواجباتانبدليل،فيهاالنظرعنالمسؤولالمرجعآنذاك

دمثق،قضاةانبالذكروالجدير.الطوائفقضايافيالنظرعلىتنصلمتعيينهعند

فيالامرعليهكانلماخلافا،الحرفيةالطوائفقضايافيينظروالم،ذاتهاالفترةفي

فيها.بالنظراخرىمجالسالىوعهد،العثمانيالحكمابان،السابقةالقرون

دقاق،قبيلبنمحمدمثل،غزةفيحرفيينوجودالىاشاراتوجدت،ذلكومع

بيعبمناسبةذكرالذي،الحدادالبلعاويابراهيمبنوخليل،)9!المصريالبارود

ولدداودذكرجاءكما.الخضر)01(بسوق،الخفربمحلةللحدادةالممدةدكانه

سالمالخواجةمناشترىالذي،البيطارورمضان،)11(الذميالنحاسمسعود

باشىقصابمصطفىالحاجاسموورد.ا!مسمار)2الفعثرخمسةالبصلة

)2(

)؟(

سجل

سجل

سجل

سجل

سجل

سجل

سجل

لجل

سجل

سجل

سجل

سجل

7"2،غزة،عى

؟38ص،غزة

غزة،ص(ء؟

302غزة،ص

162صر،،غزة

غزة،ص!؟

236ص،غزة

،267ص،غزة

126عى،غزة

238ص،غزة

35غزة،صرع

26"ص،غزة

خام

،28

ختام

،22

ل

!56الثانىتثرين7328/)

(56أب"76/)

(56ايلول763/)

1(شاهـ95؟2ء7/)

(58الاولتثرين7501/)

(56الاولهكانون7326/)

(56ب6؟76/)

(95الاولتثرلن7627/)

(58حزيران7،27/)

(56ب622،\/)

(57حزيران738/)

(06الثانىنرين778/)
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بصناعةودرالةخبرةاربابوانهم،بغزةالصوافونوذكر.الثريف)1(الحج

.)2!وضرائهالصوف

مسجىدبخ!،السجاعيةبمحلةواحدة!نها،غزةفيللحياكةاعدتقاعاتوهناك

بخلى،البرجليةبمحلةيثركهومنالاقرعمحمدامتلكهاواخرى،)3(المغربيعلبى

بخط،السجاعيةبمحلة،"سابقاللحياكةالمعدةالقاعة"وذكرت.عامربنى

.)،(الحمام

منالذرةاستيرادذكرالخارجبىالعالممعالتجاريةغزةعلاقاتاطاروفي

كيسكلداخل،بأكياسمعبأةالذرةوكانت.البحرطريقعن،اليهاا،سكندرية

الصوفاسشيرادتمانهكما.الاسكندريةفيوكلاءغزةلتجاروكان.ربما)5!23

وكان.الظهرجريسواسمه،السويسفيالتجارأمينبواسطة،غزةالىجدةمن

،غزةفي،وكيلأي،أمينوله،بناجهيوسفالسيدجدةفيالصوفمصدر

ذاته،الوقتفي،أميناهذاأحمدالسيدوكان.السقايوسفاحمدالسي!داسمه

بنابلسزعيترعمرالحاجالى،الاصلفي،موجهاالصوفوكان.أخرينلتجار

ذكروورد.غزة)6(فيببيعه،السقاوسفاحمدالسيد،لوكيلهاذنهذاولكن

من،الفخارصدر،وبالمقابلغزة)7(الىوصلبهامصرمنوبواريدخيولشراء

)ول.القدسالىغزة

هذهودراسةطكبيربشكلالديونانتشارغزةفيالتجاريةالعملياتفيويلاح!

ذا،وريقهاغزةفيلاقتصادية2والاجتماعيةالبنيةعلىهاماضوءاتلقيالظاهرة

ومقدار،سواءحدعلى،ومهنتهموالدائنينالمدينينهويةممرفةذلكيقتضى

وكيفية،الناسبينوتوزعها،الثروةانواعممرفةالىذلكويقودنا.مداخيلهم

هذهلمعرفةمصدرواهم.ذلكحركتالتيالتجاريةوالعقلية،الرساميلتوظيف

انهالىهناالاشارةمنولابد.المتوفين،مخلفاتأي،تركاتضبو!هوالتفاصيل

منعددااناي،الشرعيةالوثائقسجلفيتركةكلتسجلانالفروريمنليس

القاضيعلىعرضهايتدكليحولهاخلافوجودعدمبسببيسجللمالتركات

حمودةبنحسينانبدليلصاحبهاوفاةبعدمباشرةيجريلاالتركةضب!انكما

)2(

!3(

،غزةلجل

،غزةسجل

،غزةلجل

،غزةسجل

يلىفيماانظر

،غزةسجل

،غرةسجل

،غرةسجل

جا2،،2ص

حص؟!2،7

ذا132،3ص

253،!ذاص

39صر،

جص؟!2،7

ار173،02ص

ج3،(،،1ص

كانون7503/)

اكانون761/)

حزبرا15"7/)

حزبرا7501/)

اكانون761/)

تثربن7528/)

كانون7728/)

-06

(85لولاا

(06نىلا

(85ن

(65ن

06(لانى

(58وللاا

(06لالاو
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تاريخانحينفي،1857تموز-حزيران1273/القحدةذيشهرفيتوفيالدباغة

.1857)1(الاولتثرين،127/،2الاولربيع5فيكان،وبيعهامتروكاتهكه-ج!

أمكنماوجمع،حصرهاوضرورة،ابرةثروتهبسببكانالتأخيرهذاانويبدو

التي،البسيطةالتركةان،بالمقابل،ونجد.الناسبذمةلهكانتالتيالديونمن

تركةمثل،قصيربوقتصاحبهاوفاةبمدسجلت،ضبطهاتأيخرتقتضيمكلةلا

01فييونسبخانالمتوفى،غزةكرنتينةبالضياون،اسطنبلىافنديمصطفى

32بتار-خغزةمحكمةسجلفيسجلتوالتي،0186شبا!1276/2رجب

تاريخالى،الغالبفي،التركةفج!يثرولم.)2(0186شبا!1276/15رجب

تفاصيلمنمهنتهاستنتاجويمكن.عملهاو،المتوفيسكنمكانالىاو،الوفاة

بها.قامالتيالاعمالطبيعةومنتدكانهفيوجدتالتبىالادوأت

ريالةابوابراهيمتركةضب!فييتمشلالتركاتلهذهنموذجايلىفيماونمرض

أولادهفيارثهالمنحصرالحدادريالةابوابراهيمتركةضب!بيان":الحداد)3(

وخديجةربهوعبدومحمدالبلوغدرجةعنالقاصرينوشننوعزيزةواحمدالقادرعبد

القامرةالبكروفاطمةحمارأبوخليلبنتزينبالحرمةهمازوجتيهوفيالبالغين

الاصيلالمذكورالبالغمحمدمنواحدكلفةوممربحضوروذلككشكوأمحمدبنت

المذكورينالقاصريناخوتهعلىالثرعيالحاكممو،ناقبلمناقةنوالمنصوبنفسهعن

زينبالحرمةاختهعنالشرعيالوكيلحمارابوخليلبنومحمدربهعبدوبحضور

المذكورربهوعبدالحدادالهاديعبدمنواحدكلوتعريفبشهادةالمذكورةالزوجة

خديجةوكيلالوصيمحمدوبحضورالثانيةالزوجةوليكثمكوامحمدوبحضور

ابونصاربنوحسينالخزاميشاهينبنمحمدمنواحدكلوتعريفبثحهادةالبالغة

.بالمفرداتبيانهيأتنكماهذاوهوالثرعيالتمريفتربا

جبرقبلثابتدين،)قرش(007،المتوفيابنربهعبدعلىالدكانعدةتمن

العقاد!بموجبطالبواخيهسعوديقبلدين،0013،سندبموجبالخافيالحقاد

قبلدين،.؟ء،سندبموجبالخانيالدايمعبدابراهيمقبلدين،08!،سند

بموجبمرتجاالدينسعدقبلدين،135،سندبموجبالراعيحسنالحاج

.3.كلاالمجموع،135،()فراغ

،002،الزوجةمؤخر،015،ومصارفوتكفينتجهيز:نافذةمصارف

.؟8؟3الباقي.86؟المجموع،6،رسلية،03،كتاب،001،التركةرسم

تساوي5).2ره5،قيرا!ونصفقيرا!بحقزينبالحرمةالزوجةخص

(57الاولتثرير؟؟(7/)را62،63،5ص،غزةصجل

.(06شبا!7615/)ب021،23ص،غزةصجل

،(ثباهـ732557/)بغرة،16ص،غزةلجل
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قيراعلىبحقالقاصرةفاطمةالابةالزوجةخص،(مصرية02ايقرشنصف

اسشحقاقه،البالغربهعبدولدهخص،.2ره5،قيرا!ونصف

البالغمحمدولدهخص،م(مصريةاربين!ن!صرية15)،ار؟552

حصته،بحقالقاصراقادرعبدخص،522ار5،استحقاقهبحق

،القاصرةعزيزةخص،522ءار،حصتههبحقالقاصواحمدخص،2؟هار5

البالغة،خديجةخص،26ار7،القاصرةشننخص،(مصرياتلبعاي)26ار7

.18571شبا!5؟1273/)رجبغرةفيتحريرا،3284(المجموع)،6؟ار7

كلفيوشننعزيزةوكسوةوشرابطماملرسمالثرعىالحاكممولاناقضىثم

وقبلمياومةعليهماذلكانفاقفيالمذكورلوصيهماواذنفضةقروشعشرةيوم

.73رجبغرةذلكمنه

تريا:ابونصارحسين،الخزامىشاهينمحمد،الحدادالهاديعبد:الشهود

الكاتب،يوسف،سيدوابوحسينالسيد،حمارابومحمد،المغيرمحمداللهنصر

لضب!القاضىقبلمنانتدبالذيالمحكمةكاتبالجاعوننعليأي)معليالافقير

."(وتوزيمهاالتركة

.الحدادريالةابوابراهيمالمتوفيخلفهاالتيالحقاراتالىالتركةتتحرضولم

ومقدارهاحصتهاالورثةبقيةالىالقأصرةفاطمةالزوجةبيعمنعليها)1(ون!دل

بمحلة،الدارجميع،النحاسينبتالدكانجميعيليمماقيرا!ونصفقيراحد

الكمالية.بخ!،غزةبمدينة،الحاكورةجميع،الشمعةمسجدبخ!،الزيتون

ابراهيمعقاراتكاملثمنانيمنيوهذا.قرش005هذهحصتهاعنوقبضت

وغرالمنقولة،ثروتهمجمليكونوبذلك.قرثا2897يعادلالحدادريالةابو

قرشا.11212،المنقولة

وفي،الحدادريالةابوابراهيمتركةفي،شيءاول،الانتباهيسترعىومما

رسماما.التركاتعلىضريبةتتقاضلمالدولةان،عامةبصورةالتركاتضبو!

اجرفكان،(القاضياي)الافنديجناببرسماحيانااليهاشيرالذي،التركة

الذي،ريالةابوابراهيمتركةضب!فيبلغ،القيمةزهيدالرسموهذا.القاضي

ومن.منهابالالف26بنسبةاي،قرشمائة،قرشا.*3المنقولةثروتهبلغت

بالالف.6؟و01بينتراوحتالرسمنسبةانيتبينالاخرىالتركاترسومدراسة

الىتركةمناختلفتالتى،الرسمنسبةلحسابثابتةقاعدةلناتتبينولم

.اخرى

تناولوتوزيحهاالتركةضبطانريالةابوابراهيمتركةضب!فيكذلكونلاح!

(ثباهـ57؟732/)جخنام،17ص،غزةسجل)1(
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كائتالتىالدارمحتوياتالى6الشوةهذهفي،تطرقولم،المنقولةالثروةفق!

ضب!لهايتمرضفلمالمنقولةغيرالثروةأما.التركاتتصفيةفيالمادةفيتباع

والغالب.منهاحصتهعلىبالحصولالورثةاحدرغبانالىمشاعاوبقيت،التركة

الحالاتفيالاالمتوفىخلفهاالتىالمنقولةيخرالثروةذ!عدمالتركاتضبو!في

لتغطيةالمقاراتبيعالىعندئذفيحمدثروتهمجموعديونهقيمةفيهافاقتالشبى

المتوفى.علىالمترتبةالديونبمبالغثمنهايفلماذا،منهاجزءأو،الديونكامل

توزعهاالتى،المتوفىمتروكاتالىأشارتالثرعيةغزةوتائقانذكرهيجدرومما

والجدارالعقارعداما"المنقولةغيرالمقلكاتيمثمللاوهذا،بالمنقول،ورثته

.")1(استحقاقهبقدرفيهيتصرفانلهمنهماوكلحالهعلىبينهماباقفانه

غرالىالمنقولةالاموالنسبةانريالةابوابراهيمتركةفيايضاويلاح!

السيولةمننسبةوهي،بالمئة4،رابلغت(قرشا28!7الىقرشا؟8؟3)المنقولة

،حداداكانريالةابوابراهيمانصحواذا.الثروةمجموعمنبهابأسلاالمادية

بدليلوكذلك،نسبتهوليست،مهنتهلقب،يبدوكما،"الحداد"كلمةانبدليل

هذارأسمالفان،دكانهفيوجدتالتيالحدادةبمهنةالمتملقةالادواتانواع

نواةاعتبارهيمكنوالذي،الدكانعدةثمنوهو،قرنتى007البالغ،الحداد

الثروةلكاملبالنسبة،للمال،جدامربحاولكن،ضئيلاتوظيفاليث!،الثروة

بالمئة،ا.هرا7حوالىبلغتالربحنسبةاناي،قرنتااا؟ا2مجموعهابلغالتي

ريالةابوابراهيمثروةانعلىيدلومما.واسرتهمحيشتهنفقاتفيهاتدخلاندون

زوجتهان،مثاعمنجزءاتكنو)م،الخاصةأملاكهمنبكاملهاكانتالمنقولةغير

علىاحتسبتالقيرا!ونصفقيراطاالبالغةحصتهاأخذتحينالقاصرةفاطمة

اضافيةقناعةالىالوصولالممكنمنوكان،زوجهاملكهاالتيالمقاراتكاملاساس

احد،عنيرثهاولمبنفسهريالةابوابراهيمجناهاالمنقولةغيرالثروةهذهبأن

وثائقفعلتكما،تذكراناي،تفصيلااكثرالشرعيةغزةوثائقكانتلوفيما

الشراءبطريقصاحبهاعليهاحصلالعقاراتان،ذاتهاالفترةفيمثلادمشق

.الارثلا

ثرواتلحجممعياراليستالحدادريالةابوابراهيمجممهاالتيالثروةان

حدودتبلغلم،فيينالحرتركاثضبو!تظهركماهؤلاءفثروات.+خرينفيينالحر

صنعحرفتهكانتالذي،المناخلبىمصطفىثروة،مثلا.ريالةابوالحدادتروة

منقرشار؟513التركةعلىوترتب.قرشا7!6بلغت،بهايتملقوماالمناخل

فلصالاسكافيالخانىأسمدأما.قرتا)؟(ر؟556الثروةباقيفيكون،المصاريف

(58أب7؟7/)ذ6؟،6.1عى،فزةلجل)1(

(56ايلول762/)ص؟،6؟2ص،غزةسجل
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قرشا.62،2ديونهبلفتحينفي،قرش0012ببيحتالتىدارهسوىيخلف

فى،المتهوومحاريفرسوممقابلقرشا7؟ر5مبلغاقتطاعبحد،الدارثمنوزعوقد

السيدكانالدينمنححتهكأملعلىهؤلاءمنحصلوالذي.الديوناصحابعلى

قدرهمبلغلقاء،الوعدبيعبطريق،لديهمرهونةكانتالدارلان،الشوىخليل

ديونهوبلغت،قروش6017بالطحانسالمثروةوقدرت.قرشا)1(57؟ر5

.)2(متفاوتةبنسبالديوناصحابعلىالثروةفوزعت،قرشا054(

ثبتبرزلموالتي،عقدهاالتيبالديونريالةابوابراهيمثروةتفسيرويمكن

،بالديوناغرقوالانهمضحيتهاكانواالحكسعلىبل،يلاخرينالحرفيينتركات

مما،تقاضوهاالدائنينانيبدوالتي،الفائدةمنمرتفمةنسبةمنتضمئتهوما

في،نسبتهااوالفائدةالىبالنصالثرعيةالوثائقتثرولم.مراتعدةضاعفها

،مباشرةغيربصورة،احيانااليهااشيرولكن،شرعامقبولةغيرلانها،الدينقضايا

الحرمةقبفتهالذيبيان:التالىالمثالفيكما،"بالفائدةالمالمرابحة\)باصطلاح

الحاجبنلضعبانيدمنواحمدالخالقعبدولديهاتركةمنالادهممحمدبنتفاطمة

خصعماوذلكبالمعاملةالمالمرابحة0001الىبالاضافةدرهم0002بسيسهاحمد

المذكورالقدرعنالخالقعبدومات..(..المجموعفاصبح،واخيهالخالقعبد

الفترةمقدارنملمولا.)3(لامهواخوتهلابيهواختهشقيقتهواختهوالدتهورثتهوعنه

كبيرةفائدةتمتبر،الثاثبلغتالتيالمرابحةنسبةولكن،المرابحةفيهاتمتالتي

ضب!فيوردالمرتفعةونسبتهاالفائدةيؤكدآخرمثالوهناك.الظروفكانتمهما

286.؟بلغتالديونمنجملةلهانذكرفقد.الجبالى)4!عليبناللهعبدتركة

ابنعليفيمة،الديونهذهواحد."(قرشا22263البالغةثروتهاصلمن)قرشا

للورثةالثروةمنتبقىماحسابوحين.قرشا0325مقدارهبلغ،شعثبدر

قرشا،553الى0325من،شعثبدربنعليبذمةالذي،هذاالدينمبلغنقص

توجدولا."المدةقدرعلىالربحزيادةوقطعالاجلوفاقبلدفحهصار"لانه

التي،منهماالفعليةسواء،الدينوفاءمدةاو،الفائدةنسبةالىاشارةايضاهنا

اجمالييصلانتوقعالتى،النظريةاو،اساسهاعلىقرشا553ادمبلغدفع

عليدفعهالذي،قرشا553د2مبلغانيلاح!ولكن.قرشا05؟3الىفيهاالمبلغ

يتضمنلانه،استدانهالذيالمبلغاساسمناكثروانهبدلا،شعثبدرابن

،هذاوعلى،الدينوفاءوحتىالمدينمنالمبلغاستلامهمنذالفترةعنالفائدةبمض

0325يبلغانلهمقدراكان،قرشا553منأقلكانالذي،الدينمقدارفان

1؟(

(06الثانيتثرين؟ا77/)ر28،26(ص،غزةلجل

(06الثانىكانون7626/)ب703،3ص،غزةسجل

(06الاولكانون7718/)ح(،ا؟(مى،غزةسجل

(ثباهـ762506/)ش317،3مى،غزةسجل
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،جدامرتف!فائددءاىدليلوهذا،ادينااجلمدذكاملاورضكمللوفيما/قرشا

تقريبامراتلستيتضاعفانلهمقدراكانالاساسيالمبلغاناي

غزةوثائقسجلفيتامةتفاصيلهاوردت،لرجالتركةواربعينثلاثومن

خمساننجد!(السجلفيتستكمللماخرىضبوهـتركاتتوجد)الصرعية

اموالمن،جم!وهاالتىالثروةمناكثراصحابهاعلىالمترتبةالنفقاتبلغتتركات

معينةنعبةودفتبالديونمثقلةالتركاتهذهاعتبرتلذا،منقوا"وغيرمنقولة

بلغتوقد.الثروةبهسمحتمابقدر،الحالاتهذهفي،لاصحابهاالديونمن

منقرشمائةلثلقرشأخمسين،الدويريصالحتركةفي،مثلا،النسبةهذه

قس!،دفعهعلىالورتةواقتدار،معينمبلغعنالتركةعجزحالوفي.)1(الديون

)2(الديوناربابلصالح،ححتهقدرعلىكل،الورثةعلىالمبلغ

لاقيةلواق/المحريلمحمدكانصالتركاتضبو!فيوردتثروةوادنى

وبالتال!،ساقيتهافيالمتراكمةالموادبدفعيمنى-دانلملهابغزةال!حمرةحمام

وكان،الوفاةمصارلففيبكاملهااستهلكتوقد.قرشا51بلغتاذ،(تنظيفها

مصر)3(فيغائبينالمصريمحمداولاد

والزراعةالتجارةمنعادةجمعتالكبيرةالثرواتانالتركاتفيويلاح!

اعمالفيالمستدانالمالوتوظيفالاستدانةمنوحش،ا)ديونفيالمالوتوظيف

درويثىثروةأقاطوكان.التركاتبينثرواتثلاثاكبروسنسمتحرض.رابحة

ثروتهمجموعوبلغ.بالزراعةوعمل،الاقصفتجارةتعاطىالذي،السيروان

النقودمجموع،258و،دكانهموجوداتقيمة7286منها،قرشا36358المنقولة

وبلفت.مختلفةوحيواناتحبوبثمنول(6؟و،بالدكأنوجدتالتي،المختلفة

منلمجيومذلك.عليهترتبتديونقيمة21781منها،قرشا24851مصاريفه

المنقولة.غيوالممتلكاتالىالتركةضب!يتمرضولم.)،(قروش70115ثروته

بلفت(36358الى؟1781)الثروةمقدارالىالديوننسبةانالانتباهيلفتومما

المالخفالىاللجوءوعدمالماليةالسيولةاهميةعلىيدلمما،بالمئة06حوالى

عقليةعلىيدلانهكما.بالتاليالاقتصاديةالفمالياتوتعطيل،كبيرمقياسعلى

ذلكمنونستدل.مربحبشكلالمالوتوظيفالاستدانةالىعمدتناشطةتجارية

.الفلالدةهذهكبرعلى،ونالدفائدةعنالناتجالربحفاقالمتاجرةمنالربحانايضا

صالحبنالقادرعبل!السيدثروةالاهميةفيالسرواندرويثىثروةوفاقت

(06الاولكانون7711/)جا38،27"ص،غزةسجل

(06اياول؟72+)را8،".ا-؟..ص،غزةسجل

(95الثانى-لانون7527/)ج162،22ص،غزةسجل

(58الاولترين517!م)را165،9-(16ص،غزةسبم
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00123و،بصندوقهنقداوجدت70091منها،قرشا8358(رلمفتاذ،الشوى

وشعر.وذرةحنطةثمن0865و(حتاقريةاهالىبذمة،!!6منها)ديونقيمة

قرشا2531و،للافرادعليهديون8507منها،قرث،،6911مصاريفهوبلغت

ثروتهباقيوبلغ.وبريرطيمابيتقريتيفيزراعتهبمقابل،للميريمنهمطلوبة

توظيفمنكبيرةنسبةكونتالديوناننلاح!،جديدومن.قرلضا)1(39363

الشوىالقادرعبدتروةاناثقولويمكن.الثروةاصلمنبالمئة2،رهبلغت،المال

ديون00123منها،قرشا239.؟مجموعهابلغنقديةسيولةعلىبمعظمهابنيت

531؟و،استمدأنهاد!ن8507و،صندوقهفينقداوجدت.!ا7.و،عقدها

ر(68"بنسبأي،8358،البالغةثروتهاصلمنذلكوجميع،للميريبذمته

فق!،ثروتهسدسحوا)ببلغتالزراعيةالوارداتانحينفي.بالمئة

حمودةالسيدبنحسينالسيدخصتغزةلسجلفيالتركاتبيننروةواكبر

وقدالريففيأموالهبحضووظف،الاساسفياقمشةتاجروكانالدباغة

ثمن05014فيهابما)موجوداتهقيمة8036ار5منها،قرشا86.ء6ثروتهبلغت

الناسفيمةوند.!2رأ.5وبلغ،والباقي،(وغيرهاسنيدديرقريةفيبقر

علىوزعتؤروش60613التركةباقيفيكون،قرشا0378مصاريفهوكانت

)؟(اورثةا

بلغت+خرينبذمةالدباغةحسينللسيدكانتاكبالديوننسبةانويلاح!

منكلعقدهاالتيالديونلسبةمعذلكقارناماواذا.تروتهمنر،لمئةر،54

التركاتاصحابمنآخركبيروعدد،اث!ىالقادروعبدالسيرواندرويثى

اسملاوهمذكرتممن،غزةفيا،غنياءمعظملثروةالرأسمالبىالطابعلناتبين،غزةجما

الوثائقصفحاتغصتالناسبينالدينأمرشاعماولكثرة.أثهـعيةالوتائقفي

تمبيراستخدامكذلكوشاع."دتانة"و"ديون))و"دين"بتمابيرالرعية

الثرعي.الدينبطريق"كذامبلغبذمتهان"

وليس،فردالدائنانبمعنى،فرديةانها،غزةفي،الديونعلىويلاح!

واختلف.الغالبفيأفراداكمائوااشدأنواالذينومعظم.شركاءأوافرادمجموعة

بعضالى،غزةفيافرادقبلمن،الديوناعطيتحيث،الريففيذلكأمر

الدينوفاءفيهؤلاءمسؤوليةوكلألت.جماعيةبصورة،كلهماو،ماقريةسكان

اعمالهموعلى،للاستدانةالجماعيةالريفسكانحاجةعلىيدلمما،ايضاجماعية

احدهمملاءةعدموعلى،يملكوهاولمالارضفيعملوالانهمربما،المشتركةالزراعية

بعضعمدوقد.الدولةمنالمالاستدانةعنأمثلةعلىنعثرولم.بمفردهللالتدانة

)؟(

لفرشالحمعاخلاف).(57الاولكانون22(7/)جا79،5ص،غزةسجل

(الكموربحدفيفر

(57الاولتثرين،؟74/)را62،5ص،غزةسجل
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وتوظيف،للدولةابهـيمالدفعتأخيرالىتالثوىالقادرعب!دمتالفيكما،ألاغنياء

أمثلةوهناكفائدةبدونولكن،الدولةعنرغ!عا،دينوكأنه،اعمالهمفيذلك

دينالشوىالقادرعبدتركةفيورد،مثلا،غزةلجوامعالافرادبذمةديونعن

دلولحسنتركةفيوورد.قرشا)1(87ر5وقدره،هاشمالسيدمسجدالىبذمته

درويثىمحمدبشهادةالخضرجامعلجهةعليهثابت،قرشا927ر5مقدارهدينوجود

مناستدانةالدينهذاهلهنايطرحالذيالهاموالسئال.الهلشى)2(وسلامة

منالديونعقدالىالوقفنظارلجأهل،خر1بمحنىأو،للمسجدالمائدالوقفمال

لقاءهوللجوامعالافيادهؤلاءبذمةكانالذيالدينانأم،ولفائدتهالوقفمال

)3(الجوامعهذهلفائدةممتلكاتهمبمضعلىالمترتبالحكرمال

الديونكانتماوغالبا.معاآنفيوالادانةالاستدانةالىالناسمعظموعمد

الرائيةالقيمةعلىيدلوهذا.)((حالةمناكثرفيقرشابلفتاذ،جدازهيدة

وعلى،الصغيرةالمو،لغاهميةيعززمما،الدخلق!4علىنفسهالوقتوفي،للقرثى

منعاليةدرجةايضاذلكمنوتستث!الديونأقلفيبالنظرالمحكمةاهتمام

اليها،الناسحاجةعلىدليلالمداينةوكثرة.صفرتمهماالماليةبالحقوقالالتزام

منوسيلةكانانهكما،فيهاجتماعيةغضاضةولاعادياأمراكانالدينانوعلى

الحالإتفيالا،الديونبوفاءالناسوتقيد.جهدبأقلوالربحالمالتوظيفوسائل

الدائنينءاىيقس!الثروةمجموعكانالحالاتهذهوفي)الافلاسفيهاثبتالتي

وعلى،الحامةالتهـلاقاتفيمتميزمستوىعلىيدل،(الدينبوفاءالورثةويلتزم

الدين،عقوديحترمونالناسجعلفيالقضاءفماليةوعلى،الماليةالالتزاماتاحترام

مثل،قليلةحالاتفيألاديونهملاستيفاءالقضاءالىالديوناصحابلجأقلمالذلك

صاحبها.افلاساوتركةحل

محينين،افرادعلىتقتصرلمالدائنيناسماءانالتركاتضبو!منونلاحط

معينةألرعاىيقتصروالمانهمكما،المحترفينمنقلةيكونوالمالدائن!بنانأي

حدودللديونتكنولم.تحاطوهقدالناسمنكبيراعدداانعلىدليلالدينوشيوع

اولئك.منهؤلاءاستدانكما،المسلمينمنالمسيحيوناستدانفقد،مذهبية

للفصلالثنرعيةالمحكمةالى،بينهمفيماعقدوهاالتيالديونفي،المسيحيونولجأ

كدائنين،المسيحيونبهاالتزمالتىالمبالغولكن.)5(بينهموقمتالتيالخلافاتفي

(57ا،ولكانون22؟7/)جا89،5ص،غزةسجل11(

(58اننيكانون7،17/)جغرة،101ص،غزةسجل)2(

انظر،(ه8الاوللرين16/)75را163،8ص،غزةسجل:مئلاانظر)3(

07عى،يكفبما

95(تموز9ذه+)226،8ص،غزةلجل:مئلاانظر)((

(06تموز617+)ذ366،28ص،غزةجل:ثلاانظر)5(
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التركاتضبوتفيوردمابدليل،المسلمينبينبالديونقيستمااذا،ومدينين

ترائهمتعدمعلىذلكدلوربما.كبيرحدالىمتواضحةكانت،درسناهاالتي

البيعالمسيحونوحفر.عليههمبماواكتفائهم،بالمالبالمغامرةرغبتهمعدماو

.منها)ا!واشتروا،المسلمينلتركاتالملني

كناذ،الرجالمنكمسستديناتذكرنوقلما،كدائناتالنساءواشتهرت

اول،استدأنالرجلاننجدضبوهـالتركاتدراسةومن.بمضهنمنيستدن

انهكما.أبنائهمناستدانمثلمأ،بناتهومن،زوجاتهاو،زوجتهمن،الامر

متنوعة،حليمن،الفالبفي،النساءثروةوتألفت.أخرياتف،ءمناستدان

الغالب،في،ترائهنومصادرانواعهااختلافءلى،نقودومن،الاولىبالدرجة

مثل،الاعمالبعضفيعملنانهنبدو،مهرمؤخراو،وصيةاو،ارتاكان

ثبالمالالنساءووظفتخيوطهوغزلالقلنوقطف،ا،لبانوصنأعة،الزراعة

الماشيةشراءواحيانا،الحقاراتأءوشر،الديون

نالنايتبين،غزة)2(فيفينتوناءلتركاتضبوهـكاملةثمانيةدرالةومن

33267بلغتقد،متزوجةتكنلمأنهاويبدو،الرملىزينبوهي،أغناهنثروة

00016و،لديهاوجدتالىالنقودوانواعحليهاقيمةقرشا352!ذلكمن،قرشا

ذلكويمادل،عقاراتفيحصصقيمة0005و،واحد)ضخصعقدتهدينقرش

وممتلكاتامتمةتمنهوالثروةمجموع!صالمتبقيوالمبلغقرشا35202

نعرفولا،عودةاحمدالسيدكانزينبالسيدةالمدينوالشخص.)2(شخصية

وهما،المالببعضلهمااوصتممتوقتانزينبللسيدةوكانعنهذلكمناكثر

ومحبوبةحليمةالحاجة

،الريفيونمنهمفاستدان،الديونعفدفيمدينتهمنطاقغزةسكانوتجاوز

وتبحية،الريفالىالمدينةمنالمالرأستدفقعلىهذاويدل.المكسحدثوقلما

واعطيالريفاستثمارطريقعنغزةفيالثروةنمووعلى،للمدينةالماليةالريف

جانباغزةسكانوظف،الديونجانبوالى.منها)((لجماعةاوبكاملهالقريةالدين

.)5(الريففيالحيواناتتربيةفياو،الزراعةفيمالهممن

(57ا،ولكانون؟2لأ/)6جا79،5ص،غزةلجل:مثلاانظر)1(

،ا؟،8؟791،211،333،2،ا!ا،15،178ص!،غزةلجلانظر)2(

(06نيان7611/)ن333،02ص،غزةصجل)3(

(7ءالاول!نون22،+)جا79،5ص،غزةلجلمثلاافظر)؟(

ا!165،9ص،(شباهـ2858؟+)ب؟ا،011ص،غزةلجل:مثلاانظر)5(

لجى،فيماوانظر،(06ضبادلى5؟ث!76/)317،3!!،(58الاولثرين7517/)

176ص
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سندبموجبوتم.ثرسدينبانهالث!رعيةالوثائقفيالدينووصف

.ا)1(باليمينوتعحم،الثهوديثبتياعدمهااوالسندصحةفانالحاجةدعتماواذا

عقاراوعبىترهنكأن،الدينلفاءرهنايداع،الاحيانبمضفي،الامرواقتضى

يكنولم.)3(الدينوفاءلتأم!ن!خصشخصكفالةالىاحياناولجىء.مثلا)2(

،حيواناتاو،محاصيلثمن،احيانابل،للغيريقدمما،اي،نقداباستمرارالدين

واعتبر،الريففيوخاصة،اتمخاصمجموعةاو،شخصبذمةترتبتغيرهااو

شخصالىالمالمنمبلغبذمتهفلاناانذكرماوكثيراشرعيا)((ديناالثمنهذا

التاليةبالمبارةاقترنتاذاالأالدينالىدائماتشيرلا"بذمته"وكلمة.آخر

وا،ارثالذمةمالاصلان،بمقردها،تمنيوقد."الشرعىالدينبطريق"

كاناذاندريولانترعيقرضبانه،احيانا،القرضووصف،قرضاو،مهر

لكلمةمرادفة((القرض\)كلمةواستخدصتفائدةتفمنالثرعيالقرض

انهيذكراناو،نترعيةقرضةفلانبذمةلهفلاناانيقالكان،"القرضة"

.)5!قرضةدرأهمدكانهفيوجدت

يوماو،شهركغرة،معينتاريخفي،جلمزاواولموعدا!دينفاءلووحدد

الدين.وفاءفيهيستحقالذيالثهرهلالية!تأساسعلىحدد،نتهرفي

بالدين،الوفاءعنثمخصعجزوحين.)6!الهلاللرؤيةأثباتشهودذلكويقتضي

عقارللمدينكاناذاانهوطبيمي.منهجزءالغياو،المبلغقس!،محسرانهولبت

الرهنيشبهماتخمن،الحقاربيعمننوعألىالدينوفاءفيولجىء.الدينلوفاءبيع

خلالجاءهانانه،الثمنقبضالذي،بائحهالعقارمشترييعدكأن،والفائدة

تالحالهذهفي،للمشتريالبائعواباح.المبيعلهردالثمنبنظيرمعينةمدد

وطبيحي.)7(بذمتهباقالثمندامما،ثمرااو،تأجيرااوسكنا،بالعقارالانتفاع

)(57الثا!تثرين8؟ول)را81،02ص!،غزةسجل:مثلاانظر!)1(

28،62؟ص،(9ءثا!7501/)ب167،7ص،غزةسجل:ثلاانغلر)2(

(06حزيران618+)ذا357،92ص،(06الاولتثرينءا77/)را

(57الأوللرين؟2،+)را62،5ص،عزةسجل:ملاالظر)3(

(58شا!28؟ول)ب(011،1ص،غرةسجل:ئلاانظر)،(

ار164،6ص،(57الاولتثرين31؟7/)را66،12ص،غزةصجل)5(

(!هالاول!لانون768/)جا283،13ص،(58الاولتثربن7527/)

56+)د922،8ص،(57تموز7326/)ذ(،ا(ص،غزةلجل)6(

(!هتموز

،2؟2ص:ايفاوانظر،(06الاولكانون7703/)ح8،16((ص،غزةسجل7(ؤ

جا33،12"عى،(06الاوللر؟ن76+)را80،02،!سا،(06أذار765/)ثط12

(06الانىدرين7726/)
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بيع"البيعمنالنوعهذاوسمى.الفائدةانواععننوعهوالانتفاعهذاان

.")1(بالاباحةوعد

اشخدمتمواردهاانحيثمن،الاوقافالاقتصاديةالحياةمظاهرومن

حسب،مواردهاباقتساماو،بخدمتهااماارتبطوا،السكانمنكبيرعددلاعاشة

الاوقافوارداتمنالفائضانكما.(ذريا)أهلياأمكانخيريا،الوقفنوعية

الجوامع،لكثرةونظرا.)2(الوقفباسمعقاراتشراءفي،عادة،وظفالخيرية

،غزةفي،والحماماتوالسبلالزوايامثل،الاخرىالخيريةالمامةوا،ماكن

الاوقافشغلتفقد،عاجهااغدقتالتيوالموارد،عليهااوقفتالتيوالحقارات

الاقتصادية،الثروةمنكبيراحيزا

،واثوجرةالموقوفةالاراضياجرةعلىللدلالة"الحكر"كلمةواستخدمت

الذي،الوقفناظروعرف.الوقفارضاستاجرأي،"اس!حكر"منهاوالفمل

والثرهـفي."بالمستحكر"الوقفمستآجرعرفكما."بالمحكر)ا،الوقفأتجر

مثللحكرمساويايكونوان،"الوقفلجهةوالمصلحةالح!فيهيكونان"الحكر

.ذلك)3!لاثباتالشهود،عأدة،واستدكي.للوقفغبنفيهلشأي،الوقف

نسبة،الرضوانىالوقفهو،دراشنافترةفي،غزةفياهليوقفواشهر

النصففيغزةفياشتهرالذي،شاهينابىمصطفىالاميربنرضوانالاميرالى

مدينةداصلحتىمقاطعاتالوقفلهذاوكانت.عشر)؟(السادسالقرنمنالثافي

وال،العلميوفاوآل،رصوانآلمنافرادوعين.ضواحيهاوفيالشهباءحلب

هذاويلي.)5(رضوانآلوقفعلىنظارا،دراستنافترةابان،الحسينيرباح

منهانقلثم،غزةعلىحاكماكانالذي،مكيابنباشاحسينوقفالاهميةفيالوقف

هذاعلىنظارامكياسرةمنأفرادوعين.1757)6(عامفيدمقعلىواليا

)ول.الوقفعلى،المتولىأو،المتكلمنفسههوالناظركانماوكثيرا.)7(الوقف

سبق،فيماوانظر،(06يخان7625/)ل؟،336ص،غزةسجل)1(

32ص

،8،(ص،(06الاولكانور26ول)7ح2،12،(ص،غزةلجلمثلاانظر)2(

(06الاولكانود7731/)ج17

82،!،ص،(57نيان318+)س92،23ص،غزةسجل:مثلاانعر)2(

(56الاولكانون26ل!)3ر

هص،لبقفيماانظر)؟(

م66،02،!سا،(95الاولحرين7616/)را266،91ص،-غرةسجل151

(/7713!606)

ءص،لبقفيماانظر)16

(57ايلول01(7/)م53،02!!،غزدحل171

.(57الثانىتحرين9؟(*)ر86،11ص!،غزةلجل.ملاانظر)8(
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جانبالى،الوقفعلىثانومثصارفاولصنارفوظيفتيالوتائقوذكرت

.)؟(قفالوعلىومتوليةناظرةالمرأةوعينت.الناظر)1(

الرجالقبلمن،دراستنافترةفي،غزةفيناشطةالايقافعملياتوكانت

ولهذا.الذريةاوالاهليةالاوقافلصالحكفتهاومالت،سواءحدعلى،والنساء

داممامنهاالحقبهذاواستفادة،الواقفعقبفيالثروةبقاءيضمنلانهدلالتهالا!ر

كثرتحين،عشرالثامنالقرنمنذوخاصة،الحثمابالحهدفيوالممروفثائما

خثية،أهليوقفالىممتلكاتهمتحويلالىهؤ،ءعمدان،للاغنياءالدولةمصادرة

اكبرصاحب،الدباغةحمودةبنحسينالسيداوقفوهكذا.لهاالدولةادرةمه

منشهرينقبلوذلك،ذريتهعلىالعقاراتمنملكهما،رأيناكما،منقولةتروة

اوقفتكماممهوبالاشتراك،آخرعنبالوكالةشخص!قفانوجاز.)3(وفاته

أهليا)،(وقفاالشائعةالحهص

الرجالفحلفلمااوقفنهاالنساءانغزةفيا،هليةألاوقاففيوالملاح!

وقفءن،الذربةمنوألاناثللذكوربالنسبة،منهاالمستفيدين!ويةاختلفتولكن

خيلة،وحدهبالواقفأولا،الاهليالوقففي،ا،ستفادةحصرتوقدآ%رالى

معإنترتيبوفق،وفاتهبمد،الوأقفورثةلي!ناوقفاوأردتوزعتمحياته

ناالواقفنص،الحالاتاحدىففياهـالوقفشروفيواتبتهاواقفااختارء

مثلللذكر،وذريتهم(الخ)او،دهواولاداولادهعاكما،مماتهبعدتالوقفيوقف

صاحبه،وفاةبصد،قفالوقفيوانعلىنص،اخرىحالاتوفي.)5(الإتيينح!

مدة،منهمالانثىوأفادت.بينهمالثرعيةبالفريضة،واناثاذكورا،أولإدهعلى

ترثمنهنواحدةكلوهكذا،الثانيةلاختهانصيبهاانتقلماتتفاذأ،حياتها

وفي.)6(الاناثدونالذكوراولادهاو،دعلىذلكبمدمنثم،فينيتوانالىالاخرى

عنالانثىماتتوأذا،البطوندونالظهوراولادعلىالوقفاوقف،اخرىحالة

غيرمناولادعنماتتواذا،لهمنصيبهاانتقلالذكورالواقفيناحدذريةمنأولاد

الىالوقفانتقلالظهوراولادانقرضأذاولكن.للوقفنصيبهارجعالواقفاولاد

:الاناثاولادنمالذكوراو،دمن،الواقفذريةانقرضتواذا)7(البطوناولاد

(57ايلول5؟7/)م5؟،(57ايلول؟ا،7/)م؟55،2ص،غزةسجل)1(

(58ايار26؟7/)ل8،12؟اص،غزةلجل:مثلاالعئر)2(

(57نيسان7327/)ن22،3ص!،غزةسجل)3(

(06الثانيدرين776/)ر122،21ص،غزةسجل)4(

(57الاولكانون3؟7/)ر15،ا!!!،غزةسجل)5(

م56،91ص،(57نشان327+)ن22،3!!،غزةسجل:مثلاانظر)6(

(7ءايلول7،9/)

(06الثانىدرين776/)ر22،21(صر،غزذصجل)17

-71-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والمساكينللفقراءتحولذلكتمذرواذا.والمدنيالمكىالحرمينالىالوقفتحول

الواقف،ذريةانقراضبحد،الاولويةاعطيت،اخرىحالاتوفي.غزةاهاليمن

،عادة،الواقفذريةتتس!حولم.غزةفقراءالىأو،غزةفيهاشمعمرومسجدالى

علىاو،الوقفعمارةعلى،الغالبفي،رمدمنهاجانبالان،قفالووارداتبكامل

بالقيراهـ.ولشىبالسهمالورثةحصصالىواث!ير.محينةامكنةفيدينيةقراءات

فترةفي،غزةفيالمميشةمستوىمنمتصددةجوانبعلىالتعرفويمكننا

واثمان،الحاجياتواسمار،العقاراتاسحاروسطيبينمقارنةبمقد،دراستنا

عامة.بصورة،الثرواتومقادير،والحيواناتالحبوب

الغالبالاتجاهلانربما،العقاراتايجارعنكثيرةمملوماتالوتائقفينجدولا

حولهاخلافاتتثرلمالايجارعقوداناو،ثاغلهقبلمنالمقارملكيةنحوكان

0036ثمنه،دارنصفاجرالحالاتاحدىوفي.القاضيعلىعرفهااستدعت

بحدودكانتالمأجورثمنالىالاجرةنسبةانأي،السنةفيقرنتابستين،قرش

،ممروففيالدكانثمنولكن،السنةفيقرشا75دكاناجرةوبفت.بالمئةار66

السابقة.الداروبينبينهامقارنةاجراءيمكنولا

.قرش00024و055بينتراوحتغزةفيالدوراسعارانسابقالاحظناوف

كانلانهقرش00336والبالغلوثائق2فيذكرهوردلدارسعراءاىهناندخلولم

،دورعثر.منعينةاخذناولو.السابقالرقموبينبينهأسمارتردولم،اسثناء

ومحلاتخطو!فيوتقع،ضائعةنماذجتمثلولكنها،مختلفةمواصفاتذات

دراسةاجريناواذا.قرش0031هوالدأرثمنوسطيانلوجدنا،غزةفيمختلفة

وعلى.قرشا0225حوالىالدكانثمنوسطيانلوجدناللدكاكينبالنسبةمماثلة

ولم.ودكاندارل!ثراءقرشا0535الىبحاجةالحالالمتوس!الغزيفان،هذا

ابوابراهيمدكانعدةثمنبلغ،مثلا،الاسمارمرتفعةالدكانفيالعمليدواتتكن

الغزيوليتزوج.قرشا(02للحياكةنولعدةثمنوبلغ،قرش007الحدادريالة

الىبالاستنادوذلك،قرشا09؟اوسطيهيبلغمهرالىبحاجةكانالحالمتوس!

بقاصر.وخمسة،بالغبامرأةمنهاخمسة،زواجعقودعثرةمنعينة

وحسبنا،دراستنافترةفي،توفوالغزيينتركاتعثرمنعينةدرسناماواذا

باقيوسطيانلوجدنا،مصاريفمنعليهمترتبمااقتطاعبحدتركتهممنبقيما

المتوسطالغزيجناهمابينالفائضانذلكمنونستنتجقرشا7253هوالتركة

هو،وزواجودكاندارمن،حياتهفيالاساسيةالمتطلباتعلىأنفقهوماحياتهفي

نأخذانيجبأذ،المبلغهذافيالخسارهأوالربحنستشفانويص!ب،(قرشا413

بناها.التىألاسرةوكذلك،عملهوطبيمةحياتهأثناءبزلهالذيالجهدالاعتباربعين

سنواتاربعمدىعلى،غزةفيالمتوفنالرجالتركاتقائمةالتحرضناولو
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فاقتوأربمينثلاثةاصلمنمتوفينسبعةانلوجدنا،هـ(1273-1277)

مصرين.كانواالسكانسدسحواليانالاستنتاجامكنناوربما،ثرواتهمديونهم

خمسةضمنمنكانقرشا13؟قدرهمبلفاوفرالذيالمتوس!فالغزي،لذا

الممسرين.غررالسكانمنالاسداس

قيمةعلىالتمرفلامكنناغزةفيالمختلفةالسلعاسعارمنعينةاخذناواذا

كانالغذائيةالموادمجالففي.لغيرهابالنسبةالمعيثهتكاليفومعرفةالان!اج

اربحة،المدسوربع،ثلاثةافمحيروربع،قروشاربعةالحنطةربع)1(سعروسصطي

ورطل،ثمانيةالزبيبورطل،ينوعثرخمسةالسمنةورطل،اربحةالذرةوربع

ورطل،خمسةالفولورطل،وعثرينثلاثةالعسلورطل،خمسةالناشفاللوز

وجرة،عرثمانيةالعيريةوجرة،عثرةالبرغلجرةوثمن.عرةالدخان

وهى،والملابىالمنزليةالادواتمجالىوفي.خمس!بنالزيتوجرة،سبمينال!رج

سحرمتوس!بلغفقد،التركاتبيععلىمبنيةاسعارهالان،الغالبفيمستمملة

ثمانية،والمخ!دة،سبعنالاطلسواللحاف،قرضاوستينخمسةالفراش

المتوسطةالنحاسوالطنجرة،عثرستةال!ديدومنقل،وستينخمسةوالطراحة

الذي،الرمليوالصحن،عرخمسةالمتوس!النحاسوالصحن،وخمسيناربحة

والفروة،ستينالفزاويةوالدباية،ونصفثمانية،النحاسعلىالرملفيهتاب

وثمانين،مائة،الصنعوربماالمادةمستوردةوهي،الجوخوالجبة،عثرستة

مستورد()وهووالطربوش،وعشرينخمسةالصوفوكمر،ثلاتينا،بيضوالقنباز

رطلسمركانالنسيجيةللموادوبالنسبة.لتينالمحربيوالطربوش،اربمين

ونصف،سبمةوالصوف،وثلأثينستةوالاسود،واربحيناثنينالابيضالفزل

سراءجاريةوبيعت.وربعقرشاالخاموذراع،ونحفقرشاالثيتوذراع

.قرش0025ب

والجمل،ثلاثمائةوالبقرة،قرشخمسمائةالبقرعجلثمنمتوس!وكان

الطبنجةالفردثمنوسطىوبلغوخمسينمائةوالثور،مائتينوالحمار،ستمائة

عشرين.والسيف،خمسينوالبارودة،قرشاثلاثين

فيذاتهاالسلعباسعارقارتاهاولوهيكماالاسعارهذهعلىالحكمويصمب

وقوتهالقرشسحرفيالتبد،تالاعتباربعينواخذنا،لاحقةاوسابقةفترات

،يبدوذلكومع.معينةفترةفيالرخصأوالغلاءنسبةمحرفةلامكنناالرائية

من،الاساسيةالحياةتكاليفان2العقاراتواسمارالسلعهذهاسعارمقارنةمن

بالنسبةمتدنيةكانت،الزواجوكذلك،استئجارهمااو،عملمكانوشراءلكن

قرشاستينبلغتوالتى،ذكرهاسبقالتى،الدارنصففاجرة.السلعلاسمار

.83ص،يلىفيماالربعحولانظر)1(
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خمسةبلغتالتيالدكانواجرة،-قرش0036النصفهذاثمنكانحينفي،السنةفي

قرشا،بخمسينبيمتزيتجرةبسمرقورنتمااذاجدابخسةتبدوقرشاوسبحين

تماطواالذينانعلىذلكمنونستدل.غزةمنطقةفيوكثرتهالزيتاشتهاررغم

مثل،غيرهممناحسنوضعفيكانوا،غزةسكانمنالاكبرالجزءوهم،الزراعة

مثلا،)والنقلالزراعةفيالمستخدمةالحيواناتاسماروارتفاع.العقاراتاصحاب

للماملينبال!بةالحيواناتهذهاهميةعلىدليل،(صغيرةدارسعرفاقجملسحر

لمرقتهاوكذلك،عليهاالحرصهناومن،الريفأمالمدينةفيسواء،الزراعةفي

يفسرالجمالسمروارتفاع.ذلكفيللنظرالمحكمةالىالدكاوىورفع،باستمرار

غزةفيدارلاغلىامرائهماحدبثراءتمثلتوالتى،للبدوالحسنةالماديةالحالة

زواجه.عندالاطلاقعلىمهراعلىودفحه

تبعاالمتنوعةالزراعةعليهاغلبتاقتصاديةبحياةلغزةالتابعالريفوتميز

وا،القريةاوالمدينةفياماوتقع،والحواكيرالبساتينفهناك.الاراضيلتنوع

كانحينوفي.بالمياهلتزويدهاالسواقيعادةفيهاوتكثر.المباشربجوارها

متنوعة،مثمرةاشجارأالحاكورةضمت،والازهارالمثمرةالاشجارمتنوعالبستان

")1(الحاكورةواشجارصبرجميع"التاليةفيالعبارةكما،الصبرفيهاوخص

خارجالكروموكثرت.المبر)2(اوالتيناشجارعلىمقتصرةالحاكورةتكونوقد

واذا.كثيرةاحيانفيمعهاوتداخلت،الحواكيرعددعلىعددهاوزاد،والقرىغزة

منتنوعاأقلاشجارايضمفانه،زيتونكرمهوالكرمانالىصراحةيشرلم

بالكرومواختل!مجتممينوالزيتونوالكرمةالتينشجرعليهايغلب،الحاكورة

للحرثالمعدةالارضوتحني،(موارصجممها)بالمارسعرفالأراضيمنآخرنوع

عليه،والمتمارف.اشجاربدونأي،)؟(كشفارضانهااليهاواشير،)3(والزرع

تتراوحمدةفيبقرزوجيحرثهامزروعةارضمساحةيمثلالمارسان،لىذكركما

فيكما،الكرمعلى"مارس"تعبير،احيانا،واطلق.ايامودثرةخمسةبين

بضرلبةالشمالىبالمارسالممروفغزةبارضالكائنالكوم":التاليةالمبارة

(،)5(اكماالشماجنيدبمارسالممروفوالكرم..الرنجس

واحدتهاعرفتمناطقالى،اصطلاحا،انواعهاعلى،الريفاراضيوجزئت

بالضب!،ال!رب4محنىنعلمولا،اليهابالنسبةا،راضيوحددت.بالفريبة

خاصأسمضريبةلكلوكان.عنهاالضرائبجبايةلتسهيلضريبيةوحدةولملها

)3(

1(لئباهـ730157/)ج15،(مكرر)12ص،غزةلجل

(861،ئبا!7/\/)ب7،27ء،ص،غزةسجل

(57نيان738/)ش27،13ص،غزةلجل

(06الئانىدرين5؟77/)جا11،؟3؟ص،غزةسجل

(06ا،ولكانون،771/)جاختام،!3(ص،غزةلمجل
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به،خاصاسم،الساقيةاو،الكرماو،الحاكورةاوللبستانكانكماتماما،بها

المحروفعياضةبضريبةلاهيابيتبأرضالكاينالكرمجميع":التاليالمثالفيكما

بفريبةولكنذاتهاالقريةبارضالدلقوموكرمالدخاخينكرموذكر.")1(مهابهبكرم

.اخرى

غزةداخل،والحواكيرالبساتينمنهاوخاصة،الزراعيةالاراضيوتخللت

الموجودة،السواقياحدىووصفت.لريهاالسواقي،اطرافهاوفي،والقرى

اشتملتبانها،البهجةبساقيةالمحروفة،كراببىبوابتبخ!،السجاعيةبمحلة

منقناطربثلاثةوبايكهواخشابودولابالماءلجمعممدةوبركةماءبير"على

بهمغروسحوشداخلهاومنسماويةوساحةبالخشبمسقفينوبيتالحجر

الساقيةوبيعت.3(إالسواقيفيبوجودهالنخلشجروخص.")2(نخلنتمجر

القائمةالارضتسقيالساقيةكانتاذافيماالوثاعقتثرولم،)،(اخرىسلعةكأية

.الاخرىللاراضبىمياههاتباعأمفق!عليها

اشير،رمليةاراض،احياناوتخللتها،الزراعيةالاراضيبهذهواحاطت

الاجايربفريبةلاهيابيتبارضالكرم":التالبىالمثالفيكما،الرملبغلي!اليها

غزةبارضالكاينالكرم":يلاخرالمثالاو،")5(الرملغلي!قبلةحدها)ذي

وتمامهالمكةحمدورثةكرمشرقاحده..الخانيبكرمالمعروفالبهاصيبفريبة

ساحلحتى،الواقعفي،الكروموأمتدت.")6(الرملغلي!وغربا..الرملغلي!

.البحر)7(

وطرقالاراضيملكيةوتنوعت

يباعاو،منهقرأريطاو،وشجره

ألاراضيمنوغيرهاالحاكورةعلى

ب15

ل!71ر

8(+3

3،22!3ص،غزةكجل11(

11،31ص،غزةلجل)2(

ص،غزةلجل:شلاانظر)3(

(61النانيكانون727+)

ص،غزةسجل:ثلاانظر)؟(

اء،55؟ص،(06ايلول(2)

03،2؟ص،غزةلجل)5(

ا!،21(ص،غزةسجل)6(

33،11(ص،غزةلجل)7(

ص،غزةسجل:ثلاانظر)8(

)(57ذار2

ص،غزةيجل:مثلاانظر)9(

بارضهاي،بكاملهكرميباعفقد،بهاالتحرف

ذلكوينطبق،جزئيا)8(اوكليا،فق!شجره

كليا،ايضاالساقيةوبيعت.)9(المشجرة

)(06ايلول7716/)ص

(57ثبا!738/)ج

،55؟ص،(06الثانىتثرينكلا/)5،2جا11ت؟3؟

1.6،8ص،(نماهـ3857+)!13،،11

(61الثائكانون7727/)!

(06النانىلرين7716/)جا

(06النانىلرين؟77/)ر

(06النانينثربن5؟77/)جا

ب02،12ص،(57ذار332+)ب18،7

،لثباهـ57(3+)16ج13،21
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البحض،بمضهاقرب،مينةمناطقفيتكثركانتالسواقيانويلاح!.جزئيااو

ونصفقراري!أربمةالمبيع":التاليالمثالفيكما،المنطقةتلكفيالماءلتوافرنظرا

القاعودبساقيةالممروفةالبلحديرقريةداخلالكاينةالساقيةجميعالقيراهـفي

سمرةابوالمرحومورثةحاكورةوشرقاالبابوفيهاالسالكالطريققبلةحدهاالتي

البدويجممانابنبيدخبيزةساقيةوغربابثيرابوبيدالفاخورةساقيةوشمالا

.")1(قرش.،..قدرهبثمنيثركهومن

فيذكرهاوردالتي،والسواقيوالكروموالحواكيرالبساتينمعظمانويلاح!

القرىفياوغزةفياقاموا،ومسيحيونمسلمون،افىادتملكها،الشرعيةالوثائق

لهذهالدولةبتملكيفيدمايردولم.اهليااوخيرياوقفابحضهاوكان.لهاالتابحة

(1ميرية)اميريةاراضكانالاقلعلىبعضهاانيثبتمااي،الزراعيةالاراضى

وتحهدالبلاارضفيالربعمنهمكلتسلمالاربمةسمسمقريةمشايخانوذكر

وغيرهوغلالمالمنالمريماللجهةعليهاماوبدفعوالزرعبالحرثبادارتها

اراضيانويبدو.)2(منهمالجميععنالبلدزيتونريعمنتخرجفانهاالزيتيةعداما

ناالوى)3(القادرعبدتركةضب!فيوجاء.الدولةاملاكمنكانتالقريةهذه

وقريةطيمابيتبقريةأ"شدده"الوثيقةذكر.نها)شدهعلىالميريجهةالىبذمته

الوارداتهـلىمقدرةةقرشا2531قدرهمبلغا،آخرينمعبالاشتراك،برير

التغلوهاالتيالارأضيكانتاذافيماالوثيقةتثرولم.والذرةوالشعيرالحنطةمن

للدولةالفرائبمنالمقدارهذامنهاوأرداتهمعلىترتبانهأمالدولةاراضيهى

تةاناسابالاجرفيهايستخدمويملكها،ولا،الارضيستغلالذيهو،الامفي،والشداد

الارضوزرعحرثالذيفوعر.معهيمملوتالذينللمرابعينالغلالربعيدفعانهكما

يرسلانأخرمعارضصاحباتفقالحا،تاحدىوفي.بالحراث)؟(غزةمنطقةفي

الشعير،منوالبذاراثنينحراثينالارضصاحبويقدم،حراثينواربعةجمالههذا

الذيالبذارالارضصاحبيأخذالحصادوقتوفي.مناصفةبينهماالزرعويكون

)5(مناصفةالباقييقسمثم،المحصولاصلمنوضحه

سكانوظفكما.أعمالهملتمويل.غزةسكانمنالمالالقرويوناستدانوقد

لاهميةونظرأ.)6(الحيواناتشراءأمالزراعةفيسواء،الريففياموالهمغزة

776/)را!8،2."ص،غزةسجل)1(

11(7/)ج501،26ص،غزةسجل)2(

؟ول)جاء،8!-79عى،فزةسجل)3(

7782/)ر18،12؟ص،غزةسجلا)،(

7602/)ر؟؟،273ص،غزةلجل)5(

2؟7/)ذ2،21(1صمثلاانظر)6(

شبا!652+)ش713،3ص،(58الاولبنلر
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بصفاتوعرفت،سبقكما،وتقاضخلافاتمثاركانتفقدالزراعةفيالحيوانات

.المكويالاسودوالثور،الاصفرالاشقعالجملمثل،خاصة

ماوافى،الارثاوالشراءبواسطةمناطقهمغيرمناطقفيالقرويونوتملك

،!جبالياالىنسبة)الجبالىمثل،القرويةبنسبتهمعرفواحيث،غزةفيتملكوا

،(المجدلالىنسبة)المجدلاوياووالمجدلي،(حانونبيتالىنسبة)والحانوفي

وتثر.(سنيدديرالىنسبة)والسنيداوي،(عبسانالىنسبة)والعبساني

ولشى.المدينةالىالريفمنهجرةالىاي،غزةفياصحابهااقامةالىالنسبةهذه

التىالفتراتاو،اسبابهااو،الهجرةهذهحجمعلى،الوثائقخلالمنتدليلمن

وظفوااو،الريففيتملكواالذينالغزاوييننبةانورغم.تضاءلتاوفيهانثطت

الريف.الىالغزاويينهجرةذلكعلىيترتبفلم،كبيرةكانت،فيهأموالهم

،1(والاهلىإالخيريبنوعيهما،غزةفياماكنعلىموقومةاراضالريففيووجدت

فياماكنعلىغزةفيوالحقاراتا،راضبىتوقفأنأي،العكصحدثوقلما

الريف

واشارت.وهاممتنوعاقتصاديبدور،غزةريففي،البدواسهموقد

فيالميري(شونةجمع)اشوانمن،وحنطةشميرمن،المؤننقلهمالىاوثائقا

غزةبلادعربانمشايخشيخوكان.الثامبىالحجقافلةلتمويل،محانبندرالىغزة

اشوانناظربئخصممثلة،الدولةاماممسؤولاالشماليوالصفالقبليالصف

وكذلك،دراستنافترةفي،البربارآغامحمدبعدهومن،آغارستهم،بغزةالمري

أميرربمااو،اثونيرافقالذيالموظفلعلهاالشريفالحجحملةمأموربثخص

الحج.قافلةلاحتياجاتممانبندرالىاثوننقلعن،(تسلمهاالذيالثاميالحج

سنةكلبلغتالتي،اثونهذهبنقللهالتابمينالمربانالىالمثايخشيخوعهد

وخالنظيفبانهوصفالذي،خاصةبصورة،الشحيرمنالكيلاتمنآلافعدة

خشىداخلالحبوبهذهوعبئت.الحنطةمنذلكمنواقل،والحصاالترابمن

وا،العربانمشايخشيخاقراروجرى.الجمالظهورعلىونقلت،عرىذي

ونقل.)3(الشرعيةغزةمحكمةقيذلكبتسلم،هؤلاء)2(غببرمنآخرعربانشيخ

الثاميالحجقافلةاحتياجاتلسدغزةلواءمنكبيرةبكمياتوالحنطةالشعير

فيها.الاصنافهذهوجودةتوفرعلىرليل

؟/)73ض(1،(57نيحان8لا/)3ش27،13!!،غرةلجل:ملاانظر)1(

(57نبسان

(57حريران7315/)ل2؟،35!!،غزةسحل:منلاانظر)2(

ل1،25(3ص،(56ايار7528/)ل221،25!!،غزةلجل:منلاانظر)3(

!06ايار7616/)
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من،غزةلواءفيالزرا!حولمملوماتمنيستنتجانيمكنماوباستثناء

الوثائقفيمملوماتتردفلم،والموارس!الكروموالحواكيرالبساتينفيزرعماخلال

كمياتذكرعلىالمملوماتوا!رت.السنويةوكمياتهاالزراعيةالمنتجاتنوعيةعن

اسحارها.وعلى،المتوفين.نركاتفيوجدت،منهامحددة

فقد،غزةلواءفي،والنقود،والاوزان،والمكاييل،بالمقاييسيتصلقفيماو

ذراع"سميمااستخدمللمقايشىفبالنسبة.منهاكلمنانواععدةوجدت

.والاحواشالدورساحاتوكذلك،المدينةداخلالاراضيلقياس،!البناء)"البنا

الذراعوقسم.المبنيالقسموليس،قيستالتيهيالفارغةالمساحةانويلاح!

ذكرعداهاوما،والربعالنصفاقسامهوذكرت،قيراطاوعشريناربحةالى

اذرعثلاثةبغربقاثرمساحتها..ارضقطعة":التاليةالامثلةفيكما،بالقراري!

ساحة"وايضا.")1(البنابذراعفارغاذلككلالبناذراعمنقراري!وثلاتة

بغربشرقاالقبليةالجهةمنذرعهاالتيالاغلاللخزينممدبئربها(دارفي)سماوية

قيراهـمنوعريناذرعخمسةبثممالقبلةالتنرقيةالجهةومنوربعاذرعاربعة

")2(البنابذراعفارغاذلككلاذرعخمسةبئمالقبلةالغربيةالجهةومنذراع

مساحةلقياس،نفسهاالفترةفي،غزةفي،الاسلامبوليالذراعاستخداموذكر

هوالاسلامبوليالذراعكاناذاندريولاالدور)3(احدىفيالسماويةالساحة

جهةاطولانالبناذراعفيهااستخدمالتيالامثلةفيويلاح!.البناذراعنفسه

الاسلامبولى،الذراعانحينفي،الذراعواجزاءذراعاعثراحدتتجاوزلمفيها

الثرقية،جهتهاطولبل!سماويةساحةقياسفيالتخدم،السابقالمالفي

/اذرععثرةوسطهاوبلغذراعوربعذراعونصفذراعاينوعثرستة،بشمالقب!هآ

التمييزامكانيةويطرحالاهتماميثيروالذي.الاسلامبولىبالذراعفارغاذلككل

صفحتينوفي،نفسهالوقتحوالىفيالوثائقفياستخدماانهماالذراعينبين

.(أ؟و43)متعاقبتين

ثولفه"ا،سلاميةوالاوزاناماييل"!لتابفيالبنالذراعذكرمنيردولم

تساويكانتالتي،المساحةذراع(!8ص)هنتسذكروقد.هنتس)24(فالتر

في،عادلتوالتي،النجارلذراعالمعادلة،(!.ص)المعماريةوالذراع،سم66ر5

(95الاوللرين،76/)را262،7ص،غزةسجل)1(

،غزةسجل:ايفاوانظر،(57نان7327/)ن21،3ص،غزةصجل)2(

،432ص،(58الاولكانون5،+)ر29،17ص،(57ب07/)73ذ"ا،(4ص

(06النانىلرين(72+)جا01

57(ب2(73/)ذ43،13ص،غزة-جل)3(

الاردنية،الجاممةمنئوراتمنومو،الصلي!داملالد!لتورالالمانيةمنترجمه)؟(

ناربخ.بدون
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الاستانبولية،الذراعاما.سم75مصرفيعثرالتاسعالقرنمنالثافيالنصف

بمطولهاوان،الاقفةلقياسمصرفيأستخدمتانها،!81ص)هنتسذسفقد

،التفسيراتهذهمنبأيالاخذيمكنولا.سم68ر!57كان،عشرالتاسعالقرنفي

بلادمنالمجاورةبالمناطقكمابمصرتأترتلانها،شديدبحذرألا،لغزةبالنسبة

نفسهاالفترةفي،دمشقفياستخدمالنجاريالذراعانبالذكروالجدر.الثام

كتابفيوجاء.دمثق)1(داخلالبناءمنخاليةارضقطمةلقياستتقريبا

حوالبىفي،وفلسطينسوريةفيويقصد،المستخدمةالذراعان()2(بيديكر)

مد67ر75طولهاكان،0918

سوأء،الاراضيلقياس،دراستنافترةفي،غزةفيالقصبةواستخدمت

والثلثالنحفبانهاالقصبةاجزاءوذكرتزراعيةأراضأمحوايهرأكانت

في،واستخدم.)3(الحاكميالقصبهوالمستخدمالقصبنوعوكان،والربع

وحين.قياسها)؟(فيالقصبلاستخدامنسبة،"الارضتقصيب"تعبير،الوثائق

يبدأ،القصبةاوبالذراعسواء،عقارأياور،داساحةاو،ارضقطعةتقاس

وذلك،.القبليةالجهةمنالمقارتحديديبدامثلما،القبليةالجهةمنالقياس

المقدسة.ألاماكننحوألتوجهفيللقبلةالدينيةللاهميةنظرا،للتبرك،يبدوكما

ومعانيمجا،تفي،غزةفي،"القصبة"و"الذراع"كلمتاوألتخدمت

علىالقماشبهقش،احياناوردكما،الدرعاو،الدراعاو،فالذرأع.احشى

فيووجد.طولها)6(نملمولا،الحديدمنكانتالمستخدمةوالذراع.)5(انواعه

اخرىمناسبةوفي،)7!قروشبثلانةثمنهماقدرالحديدمنذراعاناقمشةبائعتركة

الحديدمنالاسلامبوليالذراعاوالبناذراعكاناذانملمولا)8(قروشباربمة

1271/الاولربيع701،22ص،75؟رقمسجل،الرجةدمقمحاكم!جلات)1(

.(1854الاولكانون13)

4ء!!ي!كل!ع،053!لا)2(

ص)منتىذكروقد(06الاولحرين!772/)د91،13؟ص،غزةسجل)3(

0183عامبحدوانها،الفاطمىاللهبأمرالحاكمالىنسبةبلىلكسميتالحا!لميةالقصبةان(59-؟!

هدا-لاناذاندريو،ذلكساوتمكانأيفيهنشيميرولممترا3ر55تاوياصبحت

دراستنافترةفيالحاكميغزةقصبعلىينطبقالطول

.(57نيسان7317/)ش26،02مى،غزةسجل)،(

(58الاوللرين517+)رأ164،9ص،غزةسجل:نلاانظر)5(

قيا!!نج!استخدم،البزكلىراع،الحديدذراعان،87-85ص،ضذكر)6(

غز!ذراعكاناذانعلمولالمر؟776،عثرالتاسعالقرنفي،القدسفيطولهوكان،الاقفة

الطولفيثابههقدفترتافي

(56ب76222/)م23،ا؟2ص،غزةلجل)7(

(58الاولترين7517/)را6،(16ص،فزةلجل)8(
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يقالكأن،التدخيناداةعلىللتدليلايفا"قصبة"كلمةواستخدمت.ايضا

.")21(دخانقصبة"

ومثلسا.قيراطاينودثرأربمةبلغتأجزاءالىالكللتقسيمالقيرا!واستخدم

نصفالىالقيرا!ءوجزى.كذلكالمقارقسمقراري!الى،مثلا،الذراعقسم

والخصس،والسدسأثمن،مثل،ذلكمناصغراجزاءوالى،وربعوثلث

،عادة،للدلالةالسهمواستخدم.منهااصغراجزاءالىبدورهاهذهوقسمت

المرحومبنتعالمةالحاجةالسيدة":التاليالمثالفيكما،اهليارثفيحصةعاى

اسهمتسمةمنكاملاسهماألرضوافيالوقفريعجميعفيلهارضوانآلبيكبهرام

السيمشكلالذ!،الاسهممجموعبدقةنحلمولا.")2(الذريةمنكونهاونصف

.الارثمثالفيالورثةمجموعبعددهووهل،منهجزءا

وفي،سهممائةمنجزءاالسهماعتبر،مثلا،دمشقفيالزراعيالتحاملوفي

اشارتغزةوثائقانورغم.سهم00،2الىالعقاريقسمحالياالثاممناطقبعض

واحيانا،با)قراري!حصصهوذكرت،وقفهاوبيعهحين،عقاركلحدودالى

الاراضيقياسفي"فدان"كلمةتذكرلمفانها،بالذراعكلهاوبحضهقاست

.والخطا!)3(الروماني:الفدانمننوعان،مثلا،دمشقفيوثاع

التي،الكيلةفمنها.دراستنافترةفي،ومنطقتهاغزةفي،المكاييلوتنوعت

حزيران1273/شوالفيغزةشونةمن،مثلا،نقلمقد.والشعيرالحنطةبهايرلت

بالكيلشعيركيلة01864،الثامبىالحجلتموين،معانبندرالى،1857

غ!185الاول1276/كانونا،ولجمادىفي،غزةشونةمنونقل.المجيدب)((

،)5(نفسهللغرضمحانبندرالى،شعيركيلةر؟259922و،حنطةكيلة19901

وصفتاخرىوثيقةوفي.)6!بالكيلةتقاسكانتالكبيرةالكمياتانعلىيدلمما

المجيدعبدالحثمانيالسلطانالىنسبةالتسميةانويبدو.)7(مجيديبانهاالكيلة

(58الاولتشرين7517/)را6،؟16ص،غزةسجل11(

06(ب7796/)ما؟،7،(ص،غزةلجل)2(

ءم!،!هأ*هح3ا؟!اح!هكو"ص!،ك!س!ص!كسع!6لهم!حول!!!كا،ث!!كا،ص!!4!ء،:لنامقانظرا(3)

ءه.ءكاأكو!ه!!ولد743-د+د،51،يم"ا!لها"8فىول"س!أول"4!هلأ!ها"هاول،5!ول!4كاهـ)عي"ول.كا!ول

.!ح؟*04+!لهم!*3!ا!ح.!ه،ص!!ي!مهـه.08

(!هحزيران315+)ل2؟،35ص،غزةسجل)،(

.(95الأولكانون7622/)جا286،17ص،غزةسجل)5(

76/جا286،17ص،(57الاولكانون7،1/)ر11،13ص،غزةجل)6(

(06ايار76/)ل1،3،25صى،(56الاولكانون12)

06(ايار766/)ل1،3،25ص،فزةسجل71(
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اشخدما،المجيديالكيلاو،المجيديةالكيلةانيمنيوهذا،(9183-1861)

قمحا،عبئتاذافيما،المجيديالكيلاوالكيلةوزنكانماذاندريولا.عهدهفي

وذكراخرىالىمادةمنوزنهايخضلفهذهالموادلان،اخرىبمادةاو،شعيرااو

تساويموحدةقيمة،1841عامبمد،تركيا!ماللكيلةاصبحانه(73ص)هنتس

فيمتقد،الثعيراما.كيلة.ا!نطةمئكخ2ره656يعادلماوهذا،لترا3ره27

في،()1(بيديكر)كتابفيجاءوقد.كغ22ر25وزنتانها(72ص)هنتس

يمادلماوهذا،لترا36اي،مدينعادلتسوريةفيالكيلةان،.!18حوالبى

!ك26ار87

وهناك.كيلةربعالىاثارةنجدلمولكننا،)2!كيلةنصفالوثائهتوذكرت

تقدير-ينةمثالأ،وردكما،وحدةوعريناربعالىقسمتالكيا"انالىاشارة

هذهالىاوتيقةااشارتوقدت)3(والذرةواثصيرالحنطةغلالفيالميريضرائب

اهـوالرطلانقص!منكلالى،عادة،بهيشارالحرفوهذا،هـ()فبحرالوحدة

وحدذتنوعثراربعكلاننلاحط،الحبوبمنالوحداتهذهاعدادجمعومن

فمن،وهثذابجانبهاالكيلاتعددالىعددهاأضيف"،كيااعتبرت،اهـ()اي

وعريناربمةالىق!متانهااوتقيراطاوعثريناربمةالىقسمتالكيلةانالممكئ

آخراوبتفسسبالاخذمنلنتمكناخرىامثلةالىونحتاج،(رطلا

يفترض،الكبلمناخرىانواعاهناكانيمنيالمجيديبالكيلالكيلةحصران

متمددوا)كيل،نسبيحجمفالكيلةلذا،اوزانهاوبالتالى،احجامهاتختلفان

الكيلضمنحتى،الوزنفيوبالتالي،المقاديرفيأختلافاتووجدت.الحجوم

الاطرافمستوىعلىأي،مسح)4(مجيديكيلهناك،مثلامميننوعمن

هزغيرمنالعرمالكيلكاناذافيماونتساءل.لبد)5(ولاهزغيرمنعرمكيلوهناك

اكبركميةيستوعبالهزبمدالمرمالكيلانوالمفترض،ممكنةكميةاكبريضم

وكان.)6(كيلةنصفيساويبانهوقدر،ومنطقتهاغزةفيكمكيالالمدوذكر

وتسلمقبض":التاليينالمثالينفيذلكوردكما،مجيديا،الكيلةمثل،غزة!االمد

كا!!!ا(ممح!.،"3!كل!س!

(56الاولكانون؟ا76/)جا286،17ص،غزةسجل/2(

(57الاولكانون22(7/)جا89،5ص،غزةلجل)3(

(56اياد7528/)ل221،25صط،غزةلجل)"(

(58حزيران3"7/)ل013،02ص،كزةسجل)5(

حولءكا!هه،053!كابفي،!ليلةيطدلانمدينكلاناي،الشبةهدهتاكدتوقد)6(

استخدماها،الىالثرعيةالوثانقمنلةثلاثينحوالىبمدأي،0918مامحواليوفعالدي

.الفترةتلكي!ابتةكانتالكبلةالىالمدنبةانعلىيدلمما
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وغرونثمانجبةالشامىالثريفالحاجحملةمأمورالحببىآغامحمدمن..ووصله

عهـثوارإصةعنهالبدولاهزيخرمئعرمكيلالمجيمديبالمدشعيرمدوستمايةمدالف

خيث!زوجوتلاثونوثمانيةومايةالفداخلمجيديكيلةوتلاثمايةشصيركيلةالف

الميريزخايرشونةمنووصلهوتسدمقبض"و.")1(خيثىزوجونصفاسود

عضتسعةعنهامجيديثمحيرمدوسبعونواتنتينالفوتلاثونتصةغزةبمدينة

المثالمنويلاح!")2(المجيديبالمدشعيركيلونلاتونوستة،4وخمسهالف

2اره2اوالش!هـ،منمجيدلةكيلة12ر56استوعبالاسودالحنهيشزوجانالاول

واحدجملظهرعلىحملقديكونأنيفترضماوهو،المير+شمجيديامدا

-،1256/018عامفيقدرالذي،المصريللمدمعادلاغزةفيا(جيدياداكانواذا

الاسودا)خيشزوجفان،راحلسبعو.للتولبعرطلالعادلإ،له،1،18)3(

!ودالالىأخيشاجازجاوالىالمصرياعلبالرالثميرصناحلار6،ر!3استوعب

الاسودالخبشصنالىخبحابااكتركان4اتيبدووالاسهرالخيننىاستخدم

جديداسمرخيىزوج!36داخلالتمبرمنمحبميديبلمةأه07وضعتفقد

مجيدييلة3.ر،1ااستوعبالخيشهذامنالزوجانأي،وخوايطها)؟(بحراها

الاسمر،أمالاسودمنهلىواءةالخيشي!خدمفلم،ذاكومعالثمعيرمن

ذاتهبحدكمكيال

،51محتوكيلوجبآخرمكيالايلانطبالكيلةمنحصرةتكنلمالكيلوعهاجمة

حجممنهماولكل،بالربعاو،بالصاع،4الكياجانبالى،كيلت،مثلا،فالحنطة

بكيل"ربعاو،")5(المغارقريةبكيلصاع"يقالكأن،معينبكيليكالمعين

بف!يكالوربعا،المغارقريةكيلبغيريكالصاعاهناكانيمنيوهذا.إ()6!السوق

.المجيديالكيلبغيرالكيلةكيلتمثلما،اهـوقكيل

طالحبوبانواعبهتكالوكانت،كمكيالغزةمنطفةفيالصاعاستخدموقد

لمولكنهكغ3ر،2عادلالصاعان،(63ص)هنتىوذكر)7(الزيتونوحتى

(58حزيران3؟7/ا)ل.؟،013عى،غزةسجل/1(

السابقالمصدر)2(

المداولهالنقودمفاديروبيان،والمكيالوالرطل،والمتعالالدرهمتحريرم!وطة:انظر)3(

ا،تلرها،الئانمىهبياللىممطفىنأليف،1256لنةالضرببدارحددمامقتضعلىبمحر

،!3!االقاهرة،النمياتوعلمالعربيةالنقود،:كمابهفي،البفداديالكرملىماريانستاس

78ص،انظر،7586-ص

(06ايار766/ا!ل5؟،1،3ص،غرةسجل)؟(

(06الثانىتثرين7725/)جا33،11؟ص،غزةلجل)5(

(58الثانىتثرين2لا/)5را172،25ص!،غزةسجل)6(

(58الاولكرين7517/)را165،9عى،غزةسجل)7(

-82-

http://www.al-maktabeh.com



.المقدارذلكوزنهبلغحيثوالزمانالمكانيمين

والتسميةغزةمظقةفيا!بوبكيلفيالصاعمنشيوعااكثرالربعوكان

كغ3ر273عادل،لترار؟5!اوىا!زي،الربعوزناناي،(1المد)ربعالىنسبة

احجامها،اختلفتالتي،ا!بوبلانواعبالنسبةبتحف!هذانأخذانويجب

فترةفي،منهاص،عوسحرالحنطةمئربمسعرب!ينقارناماواذا.اوزانهاوبالتالبى

حسب،قرونت!وخمسةثلاثةبينراوحالحنطةربعسمراناوجدنا،واحدة

اربعةالوسطيوادمر،(فيهاوالترابالحصطمقدار)ونظافتهاالحنطة؟وع

!عيدلمما،قروشعثرةحوالىكانالحنطةصاعسعرانحينفي،قروش

بينالمقارنةاناحبيهنيواكثر)2(اوبلغضمفهوربما،الربعمناكبرالصاعان

هذهاحجامبينمقارنةاكماالنتوصل،الاخرىإيلوالمكاوالصاعالربعمحارالى

ونظافتها،،هـا!ةكلوعيةلاختلافنظرا،كبيرةوبدقةبحذر.لتمانيجب،المكاييل

تكونوان،مجروشااوصحيحا،مثلا،العدسبكونكأن،الإخرىومواصفاتها

فيالمقارنةتكونانالاعتباربعينالاخذيجبوكذ)كعاد*اومعروقةا)حنطة

انواعلمختلفبالنسبة،والطلبالمرضفيهيتساوىواحدمولمفيالاسعار

اسحارهامقارنةالمرادالحبوب

يال3وتقاضىالحبوبكيلعلىاجورايتقاضونمحترفونكيالةهناكوكان

بانعلمما،الشعير)3(منربعالفكيلعلىقرلف،وعثرينخمسة،مثلاتاضعيرا

لكلكيالونهناككاناننملمولا.)((قروشثلاثةكانالنعيرربع.لمنوسطي

الشمير"كيال))عبارةبهتوحبىقدكما،مادة

ولم.النقلحيوانظهرعلىيحملماوهو،"الحمل"الاخرىالمكاييلومن

الىعهدفقد.عادةالاحمالعليهحملتالذي،الحيوانحولكثيرةمحلوماتترد

بندرالىغزةشونةمنوالحنطةالثميركيلاتمنكبيرةكمياتبنقلالبدومثايخ

استخدمالاسمراوالاسودالخيشوان،)5(الجمالعلىنقلتانهاوالمفهوم،معان

علىوضعزوجكلأنيحنيمما،"الخيشزوج"الىالاشارةوكانتلنقلها

الى،مثلا:الوثائقاشارتففدآخرأمركمكيال"الحمل"ولكن،جملظهر

مصطفىبذص"،قرشا032سحرهما،ربماوستيناربمةيضمان،الحنطةمنحملين

!!ص!كل!ء4س!3!،.ك!ممم(1)

جا79،5سط،(58الاوللرين7517/"را165،6ص،غزةمجل)2(

(57الاولكانون22(7/)

(58الاولتشرين75/)17را165،9ص،فزةسجل)3(

37ص،سقتيماانظر)؟(

(57حزيران15ول)3ل35،22!-،غزةلجلمثلاانظر)5(
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تألفالحنطةحملانيحنيوهذا)1(الشوىصالحبنالقادرعبدللمتوفىسلمان

تاخرىتركةفيواشير.قروشخمسةالربعسحروان،ربماوثلاتبناثنينمن

بسعر،ربعاوستيناربمةضماالحنطةمنحملينالىطالثوىزركةمنعامبمد

احنطةاحملوزنفان،كغ3ر273وزنالربعأناعترناواذا.)2(الربعقروشلتة

025ب(27ص،هنضى)فدرهقدالجملحمللانونظرا.كغار؟.736عادل

مناضمفحيوانعلىحملانهيبدو،ربحا32عادلالذيا)حملهذافان،كغ

الحماراوالبخلمثل،الجمل

ملححملذكرجاء،مثلا،الحبوبلغيربالنبةكمكيالاحملاواستخدم

ا)-ويى،بطريق،جدةمناستوردتصوفواحمال:ؤرشا)3(بخمسينبيع

لمادلماأي،رخلا227وزنهـ،،حملا22الاحمالهذهعددوبلغضكلزةالى

وذكرقرثا)؟(7ر5بمرغزةفيمنهاالرئلوبيع،اواحدا)احملرخلاار.318

ةغزذا)كماألاسلآخدريةمنإلذرذاكياسمنعدداستيرادبمناسبة،كمكيالالكب!

كغ،ر؟!،5يحادلماأيت)5!الذرةمنرب!،13كشكلوداخل

الكيلحسبمقدارهاواخلف،للحبوببالنسبة،كمكيالالطيةرت3وذ

محمدعليهالمدعىيدفعانعلىالصاحاخاضرونأ-نواس!تمثلاتبهليلتالذي

،القاطوععليبنخليلالمدعيالى،الرمىتلقريةاهلمن،اللهعودةال!اجابن

ومعنىآالترمى)6تلقريةبكيلذرةطباتلماني،مونىالشيخقريةاهالىبمن

بالطبةالتعريفعلىيساعدمانجدولمآخربكيلتقاسانيمكنالطةأنذلك

ناعلى،معناهامن،تدلولكنهاالربعأوةالصاعاو،الكيلةالىونسبتها

ياتهتمحتوفراغلا،وجههعلى"يطب"اي،ا،رضعلىيفرغكانبهكيلتالذيالكيل

مجموعهاتيكونو،فرادىتعدثماخها،جانبالىالطبةوتصف."طبة"تكونوالكمية

حلباتثماني،مثلا

وكانوالسوأئلالحبوبمنلحددبالنسبة،كمكيالالجرةواستخدمت

قرشا!17ر9185،5شبا!1275/رجبحوالىفي،مثلا،الثميريةجرةسمر

وكانت16)7(ر25(طحينمعمفتولبرغل)المفتولوجرة،01البرغلوجرة

(57ا،ولكانون7422/ا)جا79،5ص،كزةصجل

85ا،وللرب!7517/)را165،9ص،غزةلجل

،61(شبا!77/)6ب457،25ص،غزةلجل

(06الاول-لانون761/،)ج7،،26ص،غزةصجل

(06تموز؟76/)ذ036،15ص،غزةلجل

(06الاوللرين7728/)ر18،12،ص،غزةلجل

(95أذار7525/):!002،02مى،غزةلجل
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07ت12!هالاولكانون1276/26الثانيجمادىغردفي،السيرججرذفيمة

جرةوبيعت؟قرشا63،السابقالتار!خفي،الزيتجرةقيمةوبلغتقرشا)1(

لمقرشا66ر5ب!حر(نفسهاالتركةوفي)نفسهالتاريخفي،زيترطلونصصزلت

تسعةو!!عتالزبتجرةوان،قروشسبمةبلغالزبترطلسمرانيعنبىمما

أرطال

ابرزها،وكانخومنطقتهاغزةفياستخدمتالاوزانمنعدداالوتائقوذكرت

جمعت)الاوقيةوتلتهثالرطلنصفذكرووردالرخل،استخداماواكثرها

احدتركةفي.،((حريردرهمين"الونائقاحدىوذكرتالدرهم.يمت(أواق

لصزنخاصمبزانووجداصغيرةاالكميةهذهاهميةعلى)دلمما:فينالمتو

الرطل،فيا،واقعدديفيدماالوتائقفييردولم(الحرير)2()صيزانعرف،لرالحر

عادلتأوقية؟اكلانمصر)3(فيآنذاكوالمحروفالاوقيةفيالدراهمعددأو

الزماتفي،اقيماهذه،ختلافونظرادرهما12منتآلصالاوقيةوان؟رعللا

درالىضنافترذفيغزةفي.دعادلنت13ماذافةمعرعلينايصعبثوالمكا!

في،لىبصروزهـ*وباخوالاؤلؤالذهبلورت،عادد.المثقالواستخدم

-(1256/018عاموفي)،1ونصفدرهما،!عتالتاسعالمرنمنالاولماالنص

اعثارسبحةالدرهبميساويوبذلك،الدرهماسباعوثلازةبدرهمقدر1،18

مصو،في،اككلالوقسممثاقملسبمةت،ويدرأهبمعترذكلانأي/اثمعال

/عادةتالدرهمواستخدمحبة)5(آلافستةعددهابلغالحباتمنعددالى

الفخ!هلوزن

المشداولى،هاوفب،والذهبيةالفخميةالنقودصند!انواعاا!ولائه!وذكرت

!عللدلإلة"دراهم"تحبيرواستخدمدرالتنافترذفيثواسحارهاطغزد!ب

بالدراهم.وؤ!د")6(ودراهمهامتمتهبها"نقولكما6عامةبصورذالنقود

:التركاتاحدىضبطفيوردالذي/التعببهـالتاليفيمصا.ا!قروش"احيازا

(()7(قرشا9ر5ثعابدديئمحمدالسيدبيدنفديدراهم11

(95ا،ولكالوت26لم1/)6تعرذ،103ى!،عرد!!111

75الاولتثرين،7،2/)را5!؟،+!!غزذجل131

والغلر:،37-02،03-ا!!!،هض:انثر3(

+.كي.!ط+ح،ولول!ط!ي!ه!ول353"ول؟،+!+ولل!حم!!كاول!39ثه9ده3ول!كلمهلهي!،ول!+!!ر"!اول5.9،"

.!ع،!ص!+هكا"د68فى!كا.257.

)ول

الئر:

الذهبى،

غزةلجل

غزةسجل

،ع+!ط.!572

الكرملى،لر

،133ص!،

،333!ط،

76صط

(58يرانحز51(7/)ذا3

(06نيان7611/)ت؟.
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الفف!(الغرشاحياناكتب)القرشهىتداولاالاكثرالنقديةالوحدةوكانت

قديمة،وذهبيةفضيه،واجنبيةمحليةمن،الاخرىالحملاتانواعاما.الاسدي

تخزينها،الىوعمد،تداو،اقلكانتولكنها،بوفرةموجودةفكانت،وحديثة

اصلمنصثتقةبالاسديالقرشوتسمية.التركاتفيذكرهاوردماواكثر

نوعاناستهخدموقد.الهولاندية)1(الحملةعلىالاسدصورةظهرتحيث،هولاندي

الفضة.منوكلاهما،جركوقرشصاغاسديقرش:ومنطقتهاغزةفيالقرشمن

حينفي،الدولةخزينةبهتماملتالصاغالقرشان()2(بيدكر)كتابفيوجاء

بنسبةبينهماالفرقوان،الحامةوالشئونالتجارةفيالجركالقرشاستخدم

مماملاتوفي،دراستنافترةفي،الرعيةدمثمقوتائقاشارتوقد18الى02

القيمةعلىيدلمما:"ميريةصاغفضةقرش"الى،ا،ذرادبينوالثراءالبيع

شاعالذيفالتمبيرغزةفيالثرعيةللوثائقوبالنسبة.3(أالقرشلهذاالرسمية

ندريو،.قرشاو،اسديقرشهو،والشراءزتصايا"البيعفي،فيهااستخدامه

الجركالثائعالقرثىالىاو(ايري)الرسمياصاغاالترشاىا!اا،شارةهل

محكمةسجلفي،القضابااحدىفيوردماالثافيبالممتكماالى"خذالىنميليجعلناومما

تسعةالجاريةاوالجركالمعاملةمنقدرهمبلغازوجهامنقبفتامرأةانمن،غزة

وثيقةفيوجاء)؟(مصريةقخةاربحينقرشكليعدلؤرشوستمايةقرشآلاف

ناتانيةمناسبةوفي،جرك)5(عملةاسديغرش0015بلغالثمناناخرى

ناهذامنفونستبالحخرة)6(مقبوضةجركغرش085بلغالثمن

غزةفيالاستخدامشائعكانالجركالقرش

ففةالىاحيانااختحرت)مصريةفخية(قطحة)اربعينالىالقرشوتقسيم

تغزةغيرفي،الفضةقطعةالىواشير.كثيراالنقديالتماملامورسهلأمصريةاو

رسوموفرض،والحخحانة،المدةونفقةالطلاققضاياففي.احيانا"بارذ"باسم

لتحديدالمصريةالفضةقطعألتخدمت،للقاصرينأو،للمطلقةوالرابالطمام

القطعهذدنكنولميوميامصريةفخةقطعة08و03بينتراوحالذيالمبلغ

كب،المصريةألفضةقطمةعلىواطلق)7(بالنحاسخلطتاذالصرفالفخةمن

وار128)

(؟)

،كاههسءولا؟02ة.ثح+س!كلا!!+ء.+.ور.ولأك!.كا!ل!اا+ها*ه3،هـةءه!ل!!!ول

هـول"319!كثههلأ01اد+ا71،32*!د59.دد.579آ!أ.05

ثهص!4ص!كل!ح31".كاممر8!-ممرممه.

1266/رجب018،16!!،21(رغسجل،ا!!ءيهدشقسجلاتمئلاالغمر

0185)

(95حزيران7516/)دا15،(22ص!،غزةسجل

(9ءايلول7625/)!!7؟،،24ص،غزةسجل

(95أيلول76/61!!251،8مى،غزةلجل

.!اص!!!أ572
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بخمسةتقطعمنهاوجدقيمتهالتدفيونظرا.")1(!ضةنصف"اصطلاح،الإصل

باشاراتالقرشاجزاءالى،الارقامكتأبةفي،وأشير.ففةوعثرين،وعرة

والنصف"(/)والربع،(ر)والثلث،(!)علامتهفالنصف،عليهام!عارؤ!

النسب،هـزرهخارج،المصريةالفف"قطععددالىواشر(!ص)معاوالربع

ونصف،قروشعشرة،مثلامصريةفضةقطعخمسأي،(5):يليكما

.!01ء5)كالتالىتكتب،(مصاري)مصريةفضةقطعوخمس،شرش

الريالهـعيةت41غزةوثائقفيذكرهاوردالتهياغخمي!االنقودامحعؤوءن

السلطانالىنسبزروالتس!4،المجيدي)2(ا)كمااحيانااختصرالذيتااجيدي

المجيديورإحالمجيدينصفالمجيديالريالاقسامومنالمجيدعدصا؟!العث

")؟!الكرملي))فدرو)13الاسبافييألالرمن،الاساسفي،"ثخقة"ريال))اصة3ر

ثلاثةأو،هـ،غا،تركبغرتث،عشريناو،بارة008يساويانهعلىالمجيديالريال

125المجيديالرإ،لوزنانايضاوذنر(جركاي)لثركاتركياغرشانوغر

!-،)16قر2ر!5،دراستضافترةفي؟دهـقفيسحرهوكاناطا)5(في

()801بيديكر)كابفيوجاء،)7(بالفرنكعرقانقدالىغزةوثائق،رتوالت

وخمسةقروشاربحة،دراستنا!رةفي،دمتقفيسعرهوكان،الفخةمنانه

فترذفيتكأةفيالقروشمنالفضيةالمصريةالعملةواستخدمت.مصاري)9(

اا1)الكرملىوذكر.(01)يةالمصرالقروشمنالنوعبهذافيغزةداريتشرففد.دراستنا

القراري!من7ر5هووزنهوان،فضيةعملةااصريالقرشات

واذا.قرنتا32لمرهوكان((1عامود)2"اففرريالالىخخدام!غزفيولشاع

القرلىمنالاخيرالرلعفيالفاهرةفير3الصاتورات:لحاوا!غ!!،الابه!الممدر)1(

6!-،6691،دمثق،ومغزاهات!الابعالقررمزالاولوالمقدث!السادس

(57الثانيينت03؟7/)ر69،12س!،تهـدصج!)2(

،17!!،لقرمليا.الخر)13

!5-،6-ط)؟(

58!-،اوق11المعمدر)5(

02)/721؟ممشرم!،،311!!،،9(قمرلصثعيةلواف!دتسجلا(6)

(1857لجملوا

ه!أب7622/)م123(2هـ!-غردلجل)17

س!!!ص!طء053،4ممر!ك!81(

11701/)آالالنجمادف(1،،ص،3051رلجل،الرعةدصقلجلا!)6(

(0186الانىع!انرت

85حزيرار17(7/)ذا132،5ص،غزةلجل)01(

58صسا)11(

(56تموز7301/)ذا(023،1ص،غزةلجل)112

-87-
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مارياريال،الاساسفي،هوالريال.وهذاقرشا)1(3را5فسعرهمخزوقاكان

اليهفأشيردسشقنج!اما0غزة)3(غيرفي،مدفعابوبلقباليهواشير.ف!يزا)2(

فرانسةريالووجد.قرشا)4!27رء7دراستنا،فترةفي،فيهاسمرهوكان،بعامود

شوشه،اوشوشهريالبماسماليهالمماصرةدمث!قوثائقواشارت.)5!شوشه

26ر5منهب!اذ،هجرية1276و؟7؟اعامىبين،دصثقفي،سمرهواخلف

قرهـط)6(؟ره75الىقردثا

:(وشنكو،وسنكو،سينكواباسمايضاوذكر)سينكوريالغزةفيواستخدم

قرشا)8(6؟غزةفيسمرهوكان.)7(خمسةالايطا)يةال!اعةمنمثتقةوالكللمة

وفيإ(قرشا)29ر؟5هـ27610وفي،قرشا2ر(هـ25ا؟7؟فيدمثقفيولىحره

ر.ا5وسمره،منوننصفومنه،قرشا21وسعرهتمنونريالايضاغزة

والضسميه،)11(ناقثلىنوعمننقدكذلكوفيها.التسميةوجهنملمولا.قرشا)01(

ووجد)13(قروش،سعرهكانالذيةمنقشلىنفسههووربها،عاجه)12(لنقثى

باسم()16الكرملبىاليهاشار،بوزلبى)15(ونقد،ا()؟قروشر!5ولحرهةمفردنقد

نافليونقد،)17(تروش3وسمره،وزرينصفنوعمننقدووجدبوزلك

ولملها،بهاالحلقلتحميلاستخدمتثزريفةوربع،)18(قروشر؟75وسحره

كانون

)2؟

75/171را165،1ص،غزةسجل)1(
ه!هس!كا،*2،421ثا!(12

حعطء.كل.375(3)

051رفمسجل:الرعيةدمقجلات)،(

(0186الثاني

7،72/)ش118،11ص،غزةشل)5(

(6(رقمسجل،الثرعيةلثقجلات)6(

1.1ص،الكرملى)7(

75/171را165،9ص،غزةجل"8(

(95أب

رقم،!جل،الرعيهدمث!فلحلات)9(

7571/)را165،9!!،غزةلج!011)

72(7/)ت-11811حى!،غزذصجل111(

187ص،الكرملي121(

7517/لم)را165،9ص،فزةلجلا!)3

السابقالصدرأ)،ا

72؟7/)ث!118،11صط،غزةلجل)15(

58هـ!)16(

7512/)خ191،16ص!،غزةصجلأا)7

الالهتالمصدر)18(

-لمه-

(58الاوللرين

1/01)1276اننىجمارى(1،(صى،

(58ارأر

(ص،051رلمسجل،113-!،

76/م1،2،23هـ!،(58الاولتريى

(!!،051رقمسجل،113!ط،،

(58الاولينثس

85ذار2

(58الاولتثرين

(58ذار2

(95التانيكانون
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ناويبدو.)3(قروشر(5وسمره،قديموغازي،)2(حميديونقد)ا!!،الذهبمن

دمشق،فيسحرهكانالذهبمنالوازنالقديمالغازيلانالفضةمنكانالفازيهذا

قرشا)،(37،نذاكآ

ذكرهوقدبالفنس)ء(عرفنحاسبىنقد،دراستنافترةفي،غزةفيووجد

عاميفي،فيهاسحرهوكان،دمشقفيالنقدهذاوعرفكتابهفي()6(بيديكر)

اعتبر،غزةفيخر7نحاسينقدووجدقرشا)7(91ر5هـ،1276و؟127

)9((س!5،515،هأءام!)فيةالسلامنوالتسمية)8(لطةالزوهو،ثائقالوفي،يماقد

القرشارباعثلاثةاو،بارةثلاتينتساويوكانت

درالتنا.فترةفي،غزةفي،والاوربيةالعثمانية،الذهبيةالنقودانواعوكثرت

501وسحره،قديمجهاديانواعهومن/ا)جهاديالفمانيةالنقودحمذهومن

كاناذاماندريولا.1()1قروش901ابحواوسحرهةنقصبهوجهاديت1()0قروش

،بالذاتالمثالهذافي،الجهاديانام!المملةمننوعا،نقصبهالذي،الجهادي

سحره،جديدجهادينصفوكذلكةيابىجهاديووجدقليلاناقصاتان

الىنسبة،بالجهاديالنقدهذاتسميةانالكرمليئ)13(ذكر!قدقرثا)12((.

الصحيحالجهاديلصمروكان،الفخة)،1(منجهاديوجودالىواشار،الجهاد

05طريجهاديونصف،قرشا112،هـ)15(1276عامفي،دمثقفيالوازن

(/76

الخلر

اذ8،12؟3ص،(06الانىتثريى7713/)ر27،28(ص،غزةصجل11(

،9183عامحوالىنيدثقفيوعرفتالدهب-تانهااليهااشيروقد،(06حزيران2

ل!-!!ولا!!9س!ول،11،!كأع!عا!ع!*!*+!!!لاحم!!13س!س!اء،.ثا!اهـ311ول!.ل!!لا"ء+!

ههـ+ولهـاههـأ!،03،+ح!(فى579)/0،.75-48.كاه31،.06.

(8ءزار7،271/)ت!118،11س،غرةصجل)2(

(06نيان7611/)ت333،02ص،غزةسجل)13

(ص،051رلمسجل،الرعيةدمقجلات)؟(

(58أذار7؟؟7/)--118،11هـ!،غزةلجل51(

عولءكاه!ح!،03،*ثع!)6(

،!!،051ر!سجل،113ص،69،رقمسجل،الثرعيهدحولجلا!)17

(06الاليلربن7713/)ر427،28س-:غزةلجل181

!ءك!م!ول!4أئ.017،5481.00ص،لكرم!ا)91

(95الانىكانون7521/لمج16،ا!اص،غزةجل)01

(06نيسان7611/)ن333،02ص،غزةسجل)111

(58ألا2(7/ا)ذ2،1،21!ط،غزةلجل)112

172صط113لم

66صء(11

،ص،051رقمسجلالثرءجهدفنه!لجلات)115

-8!-
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ؤبهذهالجهاديتسمياتواختلفت.قرشا!3يابسجهاديونهصف،قرشا

حولوما،!183عامفيفيهاواسمارهت!مياتهعن،دراستنافترةفي،دمثق

ج!يد)1(وجهاديقديمجهاديالىفيهااشيرحين،ذلك

والتسمية،محبوبزرمنمختصرولحله،المحبوبغزةفيالذهبيةلنقودوصن

)؟(العربية"محبوب"وكلمة،الذهبوتعني،الفارسية"زر"كلمةمنمثتقة

:غزةفي،ووجدت.فيها)3(اسلامبولبىمحبوبتدأولألىغزذولائقواشارت

وسعرد،خيريمبالىذهبىنقدووجد.قرشا)((02ولبمرها،محبوبنصفقطعة

وكاتقرلثا)6((ر!3واحدتهاسحر،نواقصيخرياتووجدتقرضا)ء(03

3ضسزوثائقواشارت)8(قروش7حواليولحرها،)7(خيريربعقطحةالتداولفي

قائمتجنفيدمشقفيالمعاملةلمحئاتبينالخيريذكريردولم.)9(قديمخيرينقدالى

خببربةتدراستنافترةحوالى،مصرفيووجدتهـ)01(1276و،127عامىمن

()11مصرية

()12قرونتى6وسحره،عداىربعنوعمنذهبينقدالىغرةوتائقواشارت

عامىفي،فيهاذكرلهيردولم،!183)13(حوألىفيدمشقفيعادلينقدوجدوقد

(1)6اىلكرسالإحنوو(1)5ذهبيقليفندنقدايخاةغزفيوجدو.(41هـ)2761و2741

فندقليقطحةلحروكاتالبندقيةالىنسبةةالبندقلينفسههوالنقدهذاان

،*!حالا!!-!كس!ا!لاس!"،.06(11

،؟175،18ص،الكرمليالظر)2(

،4!ه،+،!ول،*03102-.33!س!*ه!كاه!،5"اك!أ"أ55.!7

85ذار276؟7/،)ش118،11صط،غزةسجل)3(

915ذار75183/)ش211،13صبرغزةلجل)،(

ء8أ!2(7/)ر21ث2(1!-،غزذلجل)5(

036ليات11لم)76!333،02ص!تغزةسجل)6(

016الالىلرينلم71/131ر27،28،ص!،غزةدسجل!7(

لم!77/1!!02،؟!3!!،061حزيرات762/)دا8،313صسا،غزةسجل)8(

(06ايلول

85دار7،273/)ث-118،11صر،غرذلجللم!أ

،!!،.ا!ردملجل،113ص!،؟6،رقملجل،الثرعيةدفتلجلات)011

.عشأ،ح+د!أ.!!572-1،1،3ص،كرملى1()1

6حرلراهـ7620/)ذا8،13(3ص،غزةسجل)12(

+!ح!!!-ولا!!ك!حلا!اكاو.06(31)

،ص!،051رديملجل،113ص،64،رقملجل،الرعيةدمثقسجلات)(1(

وله،+3!ول41ا*03-3؟دول"ك!م!4!!ح!51"4أاأ55ةالفندقليحولانظرا(لمه

32ص)116

-09-
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وهذفى.فندقليورنجعفندقلينصفمنهووجدقرشا)1(06غزةفيصحيح

،سادةفندقليربعووجد.قرشا15وسحرها،شيوعااكثركانتالاخيرة

(127عاميمنقائمتينفيدثقفيالفندقليذكريردولم.قرشاإ2(11سعره

وسمرها،الذهبمنولملها،جنزيرهبنصفعرفماغزةفيووجدهـ1276و

قرشا)3(02

الليرةمنها،ذهبيةليراتعدة،دراستنافترةفي،غزةفيواستخدمت

صعرهاوكالتقرشا)،(ا.؟وسمرها،المجيدعبدالسلطانالىنسبة،المجيدية

الليرةووجدت.قرشا)5(11ارهـ12765وفي،قرشاهـ111(127فيدمقفي

7!رهـ5(127فيدمث!قفيسعرهاكانحينفي،قرث،013وسعرهاتالمسكوبية

وسحرها،بنيتهاوبنيتواليرةكذلكووجد.قرش)6(01هـ12760وفي،قرشا

وسعرها،(مجراتجمعها)مجرباسموحدتهعرففذهبىونقد:قروش501

،ثباكمجرذكروورد.الاخرىالليراتبينذكرلانه،ليرةولعله،قرشا012

56ر5هـوسعره1276عامفيدفقفيالمجرووجدقرشا)0617وسعره

ليراتالىاشارت،دراستنالقرةالمعاصرة:د!قو.لائقانوالملاح!.قرشا

قرشا9ره5سحرها)الفرنساويةمثل،غزةسجلفيذكرهايردلماخرىذهبية

ا،؟هـو(127في012سحرها)وألانكليزية،هـ(ا76؟في8!ر5وا7؟!أفي

وليرة،هـ(1276في126هـو،127في125سمرها)والمصر)"،هـ(1276في

،هـ(ا76؟فيقرش(..لحرها)ودبلون،هـ)(2771في08هاسصمحر)ممدوحي

وقرانيصةت(57ر5ومقدارههـ،1276هـو،127فيواحدسمرها)وقرانيصة

.هـ()8(1276فيقرثما025سحرها)مربع

.(06نيان7611/)ن333،02ص،غزةلجل)1(

(06حزيران762/)ذا8،3،13هـ!،غزةسحل)2(

(58الاولثرين7517)را165،9!!،غزدصجل)12

(58الاوللرين7517/)را!،165ص،غزةسجل)،(

،ص،051رقميجل،113ص،،9،رقمسجل،الرعيةدشقسجلات)5(

،المابقانالممدران161

+(ذ142،21ص،غزةصجل،غزةنيوالمجرالدهيةاليراتهلىهحولانظر)7(

.(.6نيسان611+/)ن333،02ص،(8ءالاولتثرين7517/)را165،6ص،(258!؟ا

1277/الثانىربيع74،01ص!،005-ق!صجل،الرعيةدمثقسجلات)8(

(06الاولتثرين26)

-19-
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وئمة.5؟37حواليويضم:مبارة،"الافة"كلمةبمد،تفاف،هس،2!!

د(84)فىلمب!د(49)د)13هاث!،13ص

؟(،15،16صا)1(هامى-؟اص
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بح!/

،طئح!-

جميهرر؟.كرر!!
،لا\رو:!يمصه !/!ص!76!مم!ف

3-.--.-ص!-جرو*ص

.-؟"5!ا!لمفي
،*!+

!!5ء"ل!ذهـس!5حه2+د!س!4كاولك!.

3"!ولي!3هـء+ه3س!كا4945؟!!ا651+-جاحفى!
3دع5أ-!ولع25!0ألمذ51+ه4++

!لأفيه!3.5.ل!5+فىء!نخىإ.برأء،!

!ل40ولهول"؟د،،.أ-.

(ع!ذولحء!هول+لأدذ!97ذ!ط3!ص)-اك!حو

طه!!خلاا!

عصممثصلىممهم!!ه

كلى!!

بر؟ا؟صىص..ئح!ث

...بع!/

-صؤ*اص!؟ء!!ئح!حمبحكل!،*3ت..!..،+"*لم

55-الم//.؟/?ء35

،3فت-ول05ور،/ص
!جمب!-ئمصلإحائمما5

/لمير،،/لأ!ثيل!!حفممنهآبصةلح!)!اصخالمه.!خضا*اص!مث!1.)

ة"،،!!صطه،صهلم!كح!لم؟ا.3*!ا!ل!

!طيهص3د0صلى!لم.:ر-،ءا---*لا-

23،!س!خفهول.!:-3حم!

صءديله!.4.-!-!خحطك!ر*-لم.صا!!1-صحس

ا!05!3،لى

!.؟ا،!،!.-

.ا:أة"11

1!(؟ا.ة)1!

ا!ح!ط*!1-؟001000

ئي..9.ل!4
.أي!:لأأفي

.ءجمر..---صبز.أ...
ص.!جم!ب!ء.ء.

،لا.----..-.-ة...----!.ءحع!لى
ص....ر!غ..*،"12

*1،ل!\:ت

بشب!"ة؟،لإلا1!\\:أ

لأ...:7ا\*لا.

أ.؟.1..ا\\أ\!ء0

ح!د*--!+/صة".

،!---!.كهـ-،.!مء.-لم
"ء؟-.؟.ء-
-ء.بم

!يا!س!ب.برمعء

!*!ذ+يرجحعى!.حمص

-ط"3-3/
ء3.-لم

لمء13

!ب!عيمص!ح!كل

..لص!نفي-

.،كأ!!مر

.،..هـ
!ححض

كاع!طفىخمه
خيم

هف!!-،

5"،لما
حثز3

!نزله

ء.ء.!ق!ةه..

9ط--بم

.رء!ولبه!لم

لمير!!091.....-...لم

ا!-ء:كحكلكا

لأ.4!ء

--أ.3!.الم.بم

نربر!كاهـصحمالني.-

!9.!..

!!اانجهع!محو

ط!!ه!

*.ةا!

ء،--6

لمز،؟ا-ء3

.-.-ء--.-...ء،ئاك!؟-
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ح!--،=كأ=-!--.-م
إ.!ه؟\أبم؟3مل!ء115كهطلأث3+إ

؟سهحل!عولحءم6م!53"!.؟إم.جمع!ى3ص!ءق1ء3.ء.4.لأ

(!ح!4ح!+بمءل!3ل-ل!3!اذحهس!!د!!مكه،را،ج!!؟3بمز)طه!م/-4-..

ا!""2ممه!/دشهصمهص!.

ا!أا!2لم!مميب!0/3-ح!خ!0/--..

لحه.001،*!تلم/!ىسيى/!نض

!!-!هخره..
11!"-ا*15-ط4كلم..لا!3ول!ىصي!-.كل

همب!\ث!!ء.لم.--ح!!رح!!.-!

ألم//ء:/حمث!،خهمم!!حيم!برر!4-:!ت*سإ،ح!.طه.!!

13!ا!!ر..-*ا!ا!مى!حهص.،بره.؟/.!حمص!ضله.ت/--ي.*"

!.?ا.6!،ءح!-.،.-؟.

41دصهكا!كو،لمراءمم!برح3طء+صه

11+ص،صهر:لكلءس9!3ولابمكااة7*ا،لم/بم"صط،833هجم!.-ء،بر(--ص

،1.1-س،--ء،ءلم.--ببمله!58،لمر/4!،-6ث،+-..-.قي*"حص

-ا!"ىو!!ول/----++لالاحاء*---؟3-"

أ3؟-،ء!ك!3"/).
(01.،!ص؟ح!ء".-!ابمر!-ا*ي!ت

.ة..ء--:!!ءء!

11+يبربخ!-4.لم!-!!-ول.!2سى!يب.-ة،

اء3"/لم3-

*ءص7!كه!ررز1-!!3
./3-11!9

وللمتحص!كخكلعميهثاءص!المضبهي!-ولي!حمهه.ء4جهـ.كيمابر!صكى..ء*.

ءصص/"صصف!خىص-ه.لمهف!ممص.ش.*وود!ثحغ

ا،اء-؟7لم*+!قيه-!في.ءبمت!فى4لأ؟.ة

كط4مه،!ححص!،،-لم/!3أ-ص

!بم؟"مابر،كا7-ضء،+د.بملهههفضهـو

-+!7آك!

ثاا

ا"إ-دا1.لا!3!ءم.ه-!كل3!ءحما،د،!كلحمه

04ء*.فى--ء!

!جمس!ورص!،1،ء!ء!!

،!لمح*+.ثؤا15،!فىءء-صل!3!3

(11أ!6أ.يا*)1"4+.-:3وة،":ا+

11ورا،(!ا+.نر8ه."ت

!ائمد
ر!ء*

1111!الا63-.++،0.

6*خط..
)ه،؟*،"3

"!لأ++لم-ة؟جبة

ثإحىي!حئسح.!ت!-

\!أ.\لأيرس!ء/م

ا*."!/،ط+ة!+"د!ء"لما!!.:3ول?+7/41ا?لم-6،.ة-
http://www.al-maktabeh.com
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ألقاهرةف!العساكرثورك

عث!رالسابعالقرنمنهـلأولوهلضدعث!رالسدسصنلزنالأضيطربع9

وهغز!!

1-او!ئع

2-الأسب!

،-المفزى

ا-!لو!ائع:

فى2القاهرةفيالسباهية)1(العساكرثوراتأولىبدأت

بشكل-متقبمحتى،تتالتثم،ام958أب1،لم799شوال

د!يههدالأولىالثورةحدفتوقد.9016عامليلثليفاقصي

انا-!ح!!س!الدول!ةن9!لثاافسئثآكرباالعمماحا

أولهحمهالثورةمدأناط.،اصباية*باملهالبأالم!مليونافىرضل!ال!يميئب-1

الاضاراتاوضغ،حيبياحد:منكلدلكالاضارلفالسباميةالسعرفورات

الو!باتفىطه3باسةلمظورو،والباضاىالو!رهءمنالفامرةعصرسلىفي!ن

لفالمزمح!ل!سث!و!فيوا،ب7الورتة.!عأ؟رتم،3مببهة"ثسى

باريى،لىالوطنية0اصبة،0112/9017اد1ة857/53شسريختهعنو!لعنو!ق

.31ةالور-!ول8؟كهرع
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أففسوسقوا،لشها!مقتحمواو،وجههممن!ب

قاضيبيتاقتحمواكما.أتباعهمنثلإثةوقتلوا،فيهما

أفنديالملا-حمدبمصرالحنف!الروالقاضيأي،المقضاة

وفي،.الجاويضيةطائمهآغ!رأسوقطعو)،الأنصارى

وقطعوا،القضاةمنأشينعلىالثائرونقبضآبأثوآ

-
بالرميلة.التيبالجميزة،!اوعلقوهصاالتالياليومفيرأسيهما

هابواو،هرةالقافينيتالحواعلىالمتمردونالعساكرواعتدى

أيالسكان)العربأولادمنالمناصبوأصحاببرالأكابيوت

بعض.وهربمايريدونمنهموأخذوا،بالسلاح()1(المحليين

.المصريالحاجأميربينهمومن،الأعيان

نية،الحثطالأواسيخلاولصالمؤرصالمحليبنكاباتفي،الربأو!د،قمبم"ستممل-9

الحئ!انيينصىتم!يزأ.المحنيينالصبال!نمملللد+لة،عثرالساسالقرنفذ

)بسبببالأروأموغالبأ،بالتركلطنواحيانأ،بال!ئمانيينأجانأصبعرفوأالذين

يح!لهاك!التي،الزاتوأطرروحم!وداءما،البيزنطيينأى،الرهـممناطقاحلالهم

متل،الذينالرومسلاضةتم،الأرترذمميالرومامنمبأصمطب،البيزفطيونقبلهم

وا!اثرالثروحواروامر،ممشومصلهانظر؟(الب!دصفةجمملصقت،،لحئ!انيين

محعابنا:لالمذ!رة

!+3!ه7ءممكلأاه5!اعهءلاث!47+5723!أ!لأهط!+!يأاك!0.،7!01

اياصابنامثال،المصريونالمؤرضنأليهمأضارالذيناداليكعنيمتحييزأوايضأ

النزاأو.لسةالشرلمأو،الأتراكباسم،الصديقيالبكليال!رورابىبن!دد

با-الب!الىيثسلإون،مصش!اوالثسامبلاءلىسوأء،المحليونالمؤرضنوكان

الورقة،-!!دوكهارض،بارينصنلو!ل:انر.اعرأبأو،سبانءعرب

من،القامرةفيأضجأنه6701/1656-1657سنةا!طثفيذكرصيث،511

مب!ول)مغطرطويذس؟،والئامييناسريينشالعرباو*جميعالسجعاالبلكلات

البريطنيالمتض،المروسةممرملوكتاريخاخصلرزبدى:وعنوهنه(المزلف

او!د"تناولهالتحيقانالطدثضاعنب6طورقةمهول!صرقم،بسن

اثميين.مويةلتبيانوذلك،وضوإمعرباو!د،ذلكبعديؤله،ثم،ضيط"لحرب

تمبرودر!صلأننلر.اسيينالمربنالن!الشباو!دتجحب!يصنيانهاسعمرينو!

:محفابعئرالصامىالزنليالحثطنيةالأواعرفي!الر-6حمهأو!

.ى،س*،!*!5!ه!4+ولح!*!*!*ه4"مهوا.كل!هـ؟!ء،-2؟و.!م.هه

!ء؟؟6.0بينهوالمزجالتحبيرمنأشسيرفيلاءول4ارتباكعلتحليقناوهننلر

ع!،صح!ماء*.يصح!.7.!امح!ابناياذلكمم!ضروحاصع،بمووبين

-4-

http://www.al-maktabeh.com



-99-

الأعيانعلىاعتداؤهمالثائر-!أعمالفيالنظريلفتومما

مناصبوأصحابقضاةمن،المحليينالسكانمنالمالوأصحاب

العامللأن،منهموالمالالمتاعمنأمكنماونهب،وتجار

وصب.ثورتهمنيأساسأكان،سنرىكما،الاقتصادي

منبمنعهمفطالبواالعربأولادضدخاصةنقمتهمالثائرون

البيض.المصاليكاستخدامومنيةال!سكرالىالطوائفالانتساب

كبارمنوغيرهماوالدفتردارالقضاةقاضياجتمعوقد

في8،الطائعينالعساكرقادةذلكفيبما،الدولةموظفى

رواوحذ،بالقاهرةحسنالسلطانمدرسةفي،آب02/الشو

واضطر.جدوىبدونولكن،أعمالهمعاقبةمنالعساكر

العساكربمنحالقضاةقاضيالىأمرهاصدارالىباشااويس

رهينةباشااويسابنأخذواأنبعد،يريدونماالثائرين

.)1(ثورتهمهدأت،ذلكلهمتموحين.مطالبهمينالواحتى

مطالبهم؟هيفما

البهيةالتمت،العديقىالبكركليالرورايبنصحد؟الأحداثمذ.صلجعير3

رقى5فيينالالوطنية!!مبةفيم!لو!ل.ا!ريةالديارعئانالهتعلكني

الكواكب،نفسهالمؤلف!481-471،الإرإق،!أ.6!ل!،ك!9ول.!283

الأهـراق،مهولثوو3رقمبلنمن،البريطانيالمتضلالغامر"ممرانجارفيالسانرة

رطليمظورر!الضشانيةالمولةلطالرصحايخةالمنح،نفسهالمؤالف؟؟291-ب02

المؤلف؟ب62-611،الأورأق،2691تاريخبرتم،بالتامرةا!ريةاصب

الكبحارفىصضلورر.الم!نيةوالآمرةممرو+ذكردالزميةالنزمة،نفسه

البرلسيسص:أيضأراننلر!031-921،الأور؟قه،2266برقم،ا!رية

؟لمدينة!كلتعدرفمكبةليمصوط،الطدببرفعلأرب6بدوع،السياطيال!مدى

المنوطاتاصياءصدل،26برقمنهصوزفيلمويو-،81تلريخبرقم،المنورة

كسلبى،أصه؟ب8-ب5اررراق،الظمرة"الطالربيةطمصللإممةالتابع"لربية،

افيصحدتب35-ا35،ع!حلى؟!ارقم،باريىسن!ورو؟81-ب،

الظمرة.لال!صاربابشصر!ت!ر+ففيمئا*لاخبلر،الاصطقياصعبه

136ص!ص15،؟

-5-
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بعضالقيودبوضعالثائرينالعساكرمطالبةالىبالاضافة

،شىءكلقبل،طالبوافقد،العوبأولادنشام!علىالهامة

،المماصرةالمصادرفيكما،صمعها)الطلبةبأخذلهمبالسماح

كليفرضونهاكانواالمالمنمبالغوهي،(مطالبأوطلب

لأنفسهمويأخذونها،الريففيالأطيانوأصحابالفلاحين

كلماالمبالغهذهيضاعفونوأصبحوا.!ثرعي)1(وجهدون

كاشفالىيأتون،مثلا،وكانوا.انفسهمفيالقوةلمسوا

احدىعلىلهميكتبأنمنهويطلبون،الكشوفياتاحدى

علىاشتكىالاشخاصأحدأنبحجة،المالمنمبلغأالنواحي

الناحيةفي،الأشخاصمنمجموعةعلىأو،آخرشخص

نهم،قوازاء،الكا!فمففيضطر،المالمنبمبلغ،المذكورة

ويمنى،الطريقحقالىبالاضافة،يريدونمالهميكتبأن

ويأخذون،والتنفيذ)2(بالتبليغلقيامهم،الهاصةاجرتهمهذا

المؤرختخص،بالمنوفيةبلدةانحدثوقد.لهمكلهاالمبالغ

عليهامقررأكان،الصديقيالبكريالسرورألى-ينمحمد

،وهذافضةنصفأي)نصفالفمائةالسنةنيالضرائبمن

فيأنئذالمتداولةالبارةعلىللدلالةاستخدمعاميتمبير

مثلمتيغعماج!يعأنوالغالب،:يقىالمهالبكرىالمرورابيبنمصديتول-

جميحفى؟لكويدس،،الطلبةممنى!ةالهأعللاالببللهاصللا؟لك

ايد"والر؟ب55،الب!يةالتطة،المئالهسبيلمي!،انر،السابطصلناته

"كم!مر!"*ال!البةصنىصل

ء"ءلزمح!"ا!كال!صن!ض44ء!ا!3ولءجم!ل!هك!ل!?ه*.ث!ه2
!--ثروا"!!ء!5ولء.!ءكوا!عم!ما!و

!5*هوهـ،!ص!!7"-87:يليكطباختما:اسرمناسيذكل

5*ه!م!ه،،هلا.7،؟هـ.ء!ء7،!لاه،0ث!.؟:الأمرمذاصداتد-3

-6-
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.)2(المبلغهذاضعفبالطلبةغرمتولكنها،()1(مصر

نواانهمكاوجدناينالثائرالعساكرهويةتفصشاماواذا

وكانوا.الأقاليمفيالمتمركزين(الفربمان)السباهيةمن

والجنلتان،)ء+!(التفنكجيةطوائفمنمزيجأ

وتشتق،)!ء5(الشراكسةوالمماليك،3كالللا*كلع()حه

كلمةوتعني،البندقيةحاملأي،تفنكجيمنتفنكجيةكلمة

الىجصلي،بالنسبة،جمليانالىرتحوثم،المتطوعينجنلتان

وقد.الجمالأفرادهالاستخدامنظرأ،جملصاحبأي

سليمالسلطانبرفقة،مصرالىالطائفتينهاتينأفراددخل

الشراكسةطائفةأما15170عامفتحهاحينالعثمانىالأول

فيمصر.المقيميهتالموالينالمماليكمن1524عامتأسستفاقد

توطيدبمهامالسباهيةمنالثلاثالطوائفهذهأفرادالىوعهد

جمعفيالكشافومساعدة،الفلاحينيةوحما،الأقاليمفيالأمن

فيوجودهمحينالطوائفهذهأفرادويضح.الضرائب

يفسروربما.3(الجاويشيةةطائفةاغاسلطةالىالقاهرة

حينالجاويشيةلأغا،الساباقةالثورةفي،العساكرقتلذلك

.القاهرةفيالطاعةعصاشقوا

142،الاصطقي:ايفأوانضر؟مهأه،؟ه؟،.+168اننر-لأ

،562-ب55،البهيةالتضة،الصديقىالبرىالرورابيبنمحمد:اظر-2

انزمة،821-ب81،يخةالر!المنح،281-ب36ءالسانرةإصاكي

ب38-381،الزمية

.*هصهـ?،،ه،!!ء،هـ"17-7،و،055م!ا01:الطوأنفمفيصلأننلر-3

5،،5ص"!!*أء"،لم?48ء"،"عمم!ء3!اه.،ءول"هأداند"لفلدؤيضأا!

حم!ام!و5.!!0ا

"!ء5،،5كم!-:يليكاباختصارالأضيرا!رسيةكر-3
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بيدكانهذهالعساكرثوراتفيالمبادرةزمامانويبدو

البكريالسرورأبىبنمحمدأنبدليل،السباهيةالمصاليك

تعبيروهذا،)1(الغزمنبأنهمالثائرينوصفقدالصديقي

ويذكر.العثمانى)2(العهدفيمصرنيالممالكعلىاطلق

العثمانىالعهدفيمصرفينفوذهمبازدياد،المماليكانأيضا

حتى،والجنلتانالتفنكجيةطائفتىالىانتسابهمتكاثرقد

الثامنالقرنفيعليهمالطائفتينهاتينعضويةيبأتقراقتحصرت

7+16منمصرحاكم)باشامحمدعلىاطلقوقد.عشر)3(

مصرفيالسباهيةالعساكرثوراتعلىقضىالذي(1611الى

قرانقوللقب،قليلبعدسنرىكما،9016عامفي

علىيدلمما.)،(المماليكمحطمأي،)صكا!ك!دلا!(

اثائريراعلىالقضاءواعتبار،الثائرينبينالمماليكاشتهار

..بينهمسيطرواالذينالمماليكنفوذعلىالاولىبالدرجةقضاء

ومعارضتهمالعربلاولادالثائرينجمرهيفسرماهذاولعل

الطوانفالىوالانتسابالبيضالمماليكاستخدامفيلهم

.والجديروامتيازاتهمنفوذهممقاسمتهممنخوفأ،العسكرية

الرصانيةاوات،ب55"البهيةال!نشة:مثلاانظر،مزلفاتهضيعفيمنايذكر-1

"ب81

".*.هول،14،ءل!ءءم!،"ءأ،3!لمءح+!ء،ء3،،1،،هـ،ء2ير:نظرأ-2

ولمأ04!ها"ك!.760صه01

ول.ك!.!ناهكل!"لاءبما،4*كأأ+"،ءلأ،ءللدشءأاكلءله!*?م!:يخأان!راو

4"اع!،*مكل!ه"مم!لاء؟4،2!مأ.!ها.93".0!و.!ا051

ط!،*8*4+ه،،2،5ء!كل.980.)76(:نظرا-3

عي!د؟؟48رتم.يس؟رولخررر،ب09،شلبيأصد:للغبا!نالصنظرأ-4

هـ"هول"!-مكل،عا،،ء"+،!3!ع،،*ء.".74!يضأانظرولم؟361
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أحيانأ،يرفدكانمصرالىالبيضالمماليكامشيرادانبالذكر

منسودمماليكباستيراد،المحليةالحاجةهمسدعدمحالةفي

البيضالمماليكبينالعداءيدبكانماوكثيرأ.افريقية

مطالبةاقتصار،يبدوكما،هناومن؟السود)1(والمماليك

المماليكاسقخداممنالعربأولادبمنعالثائرينالعساكر

جنسهم.أبناءمنلانهمفقطالبيض

المتمردين،العساكرأمامباشااويستخاذلىأدوقد

خاصة،نفوذهمازديادالى،بهم)3(الفتكحاولأنبعد

حدأالعساكرجرأةوبلغت.مطالبهمتلبيةالىاضطروانه

حاكمعهدفي،8915شباط6001/7رجبأولفيكبيرأ

ا-8915(،ا-6001/695)400باشامحمدالشريفمصر

طريقواعترضوا،الأقاليمسهائرمنجموعهمجمعواحين

فهرب،عليهالناروأطلقوا،القاهرةقلعةقرب،الباشاهذا

وبطلت".بيدهمالفعليةالسلطة،واصبحتالقلعةالىوالتجأ

لطايفةوالعقدالحلوصارالمذكورالوزيرأحكام

الأمراءكعباربعضالثائروناهساكراوقتل.(،)3(الاسباهية

تتبعواو،مصالحهمضونيعارنواكاممن،لاعيانواوالموظفين

بزييتزيا"منهموجدوهمنكلوقتلوا،العربإولاد

!.5!هل!ول".!نهللك55!!"4"-ا!")ك!9ءاه+هءطأ:ذلكصلنظرا-1

!هنأ!5!ال!53كللةمالا"احهمأ4!3ع!4!ثاعطأ54!همأ.ه"!!13

لمءمحا،ةءضم!ضه4كللنع!د+ه*ة!ه2ك!،.ل!ءشه7طه.")ث!!،03ءكوا05

.!م4.031

نفوصفمت،عتسرإلتظتلشكر،لهبان"لصديقىالبكلىالنروراكلبن!ىيصفه-3

والنزمة،431،البهيةالتضة:مزلفاتهمن،مئلا،انظر.،عليهومحتوألذلن

اب26"الزمية

أيضأةواننر،92،ضتلبيوأصه،371.عط!؟183رقم،باريىص!لورو-3

41،،هيلأتا
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البكوفيالسرورألىبنمحمدتمبيرحدعلى،،(الاروام

منهمأصبحواالذلنبذلكلمصدوربماالصدلمي)1(،

منمحاولةني،أروامأ)3(أي،عثمانيينوموظفينعساكر

الىالعربأولادتسر!بدونللحيلولة،يبدوكما،المساكر

.)3(الحاكمةالطبقة

التاليين:مصرلحاكميالسباهيةالعساكرتحديوتكرر

باشاوعلى(1016-0101/8915-6001)باشاخضر

وقتلوا،(3016-1201/1016-0101)السلحدار

نأحاولواالعساكرانويبدو.الموظفينكبارمن.عددا

ا)رأيعطفلكسب،الشرعيةبعضتمردهمعلىيسبنوا

وا)شعب،الدولةحقوقعنمدافعينأنفسهمفنصبوا،المام

عنبرأي)بالشونةبالتلاعبباشاخضرأعوانبعضواتهموا

بالتلاعبالسلحدارباشاعلىاتهمواكما،(السلطانيةالمؤن

.الغلاءسببوبأنهالقمحبأسعار

حاكمقتلواحينذروتهاالمتمردينالعساكرجرأةبلنتو

1301/25الاولىجمادىمنالا.ولفي،باشا)براهيممصر

مهتمأوكان.بالمقتول،لذلكتبعأ،فعرف،4016ايلول

للقضاءعليهم،المتمردينعلىالعساكروالتجمسسالطلبةبازالة

ثم،وقتلوه،القاهرةضواحيمن،شبرافيوهوففاجأوه

،القاهرةشوارعفي،قتلوهآلحرأميرورأس،برأسهطافوا

حدعلى-!االناصبأقليفعلكما"زويلةبابفيوعلقوهما

.ب0،2"لزميةالدزمة،2،2،ال!سائرةالكواكب،051،البهيبماالتص-!

الرحايةاالمنح:ل"لصهيقيالبكريالرورابيبنسع!دشببمنمنايتضح-3

.012،البرلضص!د-3
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ذلكوكان.الصديقيالبكريالسرورألىبنمحمدتعبير

وكأفهم،مكانهمقامقائمنصبواثم.التحديفيمنهمامعانأ

عصر.فيالوحيدونالسلطةأصحابيذلك

،استانبولسلطاتلدىقويأالأحداثهذهوقعوكان

بالتفحصو،مصربولايةالخادمالكرجيباشامحمداحاافعهدت

محمدوتمكن.باشاابراهيمقتلةوملاحقة،الطلبةأصلعن

16الى4016الاولتشرين28منحكمهمدةخلال،باشا

علىواعتصد،المتمردينمنكبيرعددقتلمن،5016تموز

عددحولالرواياتوتختلف.مطاردتهمفيالبدومساعدة

الصديقيالبكريالسرورأبيبنمحمدقيذكر،بهمفتكمن

شلبىأحمدمنكلويذكر.)1(مائتينبلغواالقتلىان

حوالىكانؤاانهممصر"ملوكتاريخاختصار"زبدةوصالأحب

العساكرجميععلىيقضفلم،يكنومهما.)2(ثلاثمائة

باشا،محمدعهدقصرلان،التمردبالتاليواستمر،المتمردين

ذلك.لهيتحلم،يبدوكما

المتمردين،أضعفقدالعددبهذاالبطشانشكولا

ا-.160201)باشامحمداللاحقمصرحاكمذلكومكن

ونفوذهمتمردهمعلىنهائيأالقضاءمن،!1611-/7016

الطلبة.وابطال17019016/شباصلالقعدةذيشهرني

القاهرةالىالاسكندريةمنطريقهفيوهو،باشامحمدوكان

الرصمي!ةالمنح.ب24،السائرةا!هـكب،5531البهيةالتضة:مثلااننلر-ا

.ب35،ادميةالنزعة،781

؟؟"4!ر!م،باريىص!ربلةأيتواننر؟ب4،ب01:التو!ليملأننلر-8

.ب38
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الظنمضدالاهلينمنالشكاوىاليهترد،منصبهلاستلام

يرانحق1601/11صفو15فيعقدوقد،،،والطلب"

النفوذاصحاب،الصناجقضم،القاهرةفيديوانأ7016

بالموقفدوند.العسكريةالطوائفعنوممثلين،المتصاعد

خطوأبرز،باشاابراهيممقتلمنالقعماءلهؤلاءالسلبي

بعضبقتلهذهخطواتهوأعقب.القتلةبمعاقبةسلطانيأ

وبدأ،ا)طلبةوبابطالالاقاليمحكاممنالفاسدينالكشاف

وكان!.المتمردينبالعساكرللبطشالمواليةالقواتبتعبئة

بازالةأوامرهولاسيما،باشامحمداجراءاتأثارتهمهؤلاءقد

الىوتنادوا،مصالحهمعنالدفاععلىالعزمفعقدوا،الطلبة

علىتحالفواحيث،طنطافيالبدويأحمدمقامعندالاجتماع

وعينوا،للباشاالمؤيدينالزعماءقتلوعلىالطلبةرفععدم

الثائرينحراةعلىهذاويدل.ووزراءسلطانابينهممن

كانتوربما،أساسهامنالعثمانيةالسلطةيضتقوومحاولتهم

لاهد)فها.الثورةاستغلتمملوكيةسياسيةمطامعذلكوراء

حاراتهااقتسمواأنبعد،القاهرةنحوالثائرونوزحف

سيرهم.أثناءبهامرواالتىالقرىسكانعواورو،لنهبها

،وحشدالثائرينلملاقاة،ناحيتهمن،باشامحمدواستعد

ومتفرقةوجاويشيةصناجقمنوالطائمةالمواليةالعناصر

استنجدأنهكما،اللاوندمنومرتزقةوعزبوافكشارية

يحمل،القاهرةمنالقواتهذهوخرجت.البدوقبائلببعض

7101/14القعدةذي9في،فعاالمدتصحبهاولبنادقاهعظمها

نيبالثائرين،الحالياليومفي،واصطدمت،9016شباط

وكان،الثائوونهزمدقد.القاهرةضواح!في،الخانقاه

-12-
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،وقتلصفوفهمفياندسواالعساكرمنليسواجماعةبينهممن

وأفرادقادةمنكبيرعددقتلكماهؤلاءمنخمسيننحو

أربعمائةالىثلاثمائةمنحواليونفي،الثائرينالعساكر

حسب،الثائرينمنقتلمامجموعوبلغ.اليمنالىمنهم

الكرجيباشامحمدمنكلعهدفي،)1(الرواياتاحدى

أكثرالحاليباشامحمدوعهد،(5016-4016)الخادم

وفي.اليمنالىالعددهذامثلوففى،متمردثلاثمائةمن

منأكثر،الحاكمينهذينعهدفي،قتلانه)2(اخرىرواية

اليمن.الىالعددهذامثلونفي،متصدأربعمائة

مؤلفاتةانصديقىفيالبكريالسرورأبيبنمحمديعلقو

لمصرالثانىالفتخالحقيقةفيوهو":بقولهالانتصارهذاعلى

هذاويدل.(،تعالىاللهأيدهاالعثمانيةالشريفةالدولةفي

خطوردوعلى،الثائرونبهتمتعالذيالنفوذمدىعلىالقول

فرضأهميةعلىيدل.كمابينهممنسلطانتنصيبفيعملهم

عناصرضدبل،فحسبالثائرينضدلا3العثمانيةالهيبة

قدو.حدثقدأيدجدنيأعثمافتحأأنلوكما،طموحةمملوكية

المناسبة،بهذه،الصديقيالبكريالسرورأبىبنمحمدوضع

يعرفولا(،الطلبةبدفعبةالكريجتفر":أسماهصفيرأهؤلفا

باشامحمدعمليطرىكثيرشعروقيل.الآنوجودهمكان

التالية:بالالقابالمحليينالمؤرخينلدىيعرفأصبحالذي

اآ53البهيةالم!ةألظراالصديقىالبكلرىالسرورايبنمصدرواية!د.-؟

الرحطفية!المنح،ب26-آ26،ب24،الشانرةالكواكب،ب55-ب54

؟38-ب35،الزميةالنزمة،ب81-ب781،08

رقم،باريىمخطوط،112،ب101ضلبياصد:عنكلذكرماىيئشرك-2

.،-،مصرملوكتاريخاختصارزبمة:ايضأانظر،ب!3،ب38،ع!!ول5؟18
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(،،ابطالهااستحيلأنبعدالطلبةمبطل"و،،(مصرمعمر"

بالتركية.،،،قرانقول"يلقبو

والغا..الثائرينعلىانتصارهباشامحمداستفلوقد

أمرونظم،الاداريةالاصلاحاتمنعددأفأدخلالطلبة

وهي،والدينيالعسكويبنوعيها،والرزقالالتزام

اعطاءهاالعثمانيوننطم،خاصةمدفوعات

وكلما،المرتزقةالتزامصكولىوتفخص.)1(للمستحقين

الدولة.الىأعاده،لهقانونيةقيمةلاأو،قديمأصكأرأى

،الارزاقضبطفيهالذيالمثراكسةبدفترالعملالغىانهكما

المماليكأعادأنبعد،سابقابهالعملالغىقدكانوالذي

.وحصرالقديمةامتيازاتهممنليستفيدوااستخدامهوظيرهم

دفترمحل!العثمانيونأحقهالذيالتربيعدفتربموجبالعمل

باشامحمدوخص.1527)13-339/1526فيالشراكسة

رواتبلصرفموعدأشهركلمنوالعشرينالثامناليوم

وذلك،بكاملهاالروالببدفعوأمر،والموظفننالعساكر

فيباشامحمدحكمطولأتاحوقد.أصحابهاتذمرلتحاشي

بهذهللقياهلهالفرصة،الاربعالسنواتتجاوزالذي،مصر

.)3(الهامةالاجراءات

،*!ر!م!15،5،،ءلا،ء43لم-087ء17:اصانوأاويخهارتا.قلرشا-صونل؟-1

!..03-؟4*ه*ه،،0"2ء!ء105ا؟ا(.د؟

،0311مح!*ل!و؟18شقم،يىبا؟مخطورربث،ضلبىأحد.؟نص-3

136ا،سحا!ي1

الر!رأبيبنمحه:عرالابعالزنمطلعمنذالمتابقةالأحداثصل!ر-3

،ب28-221،السافرةاموهكب،ب58-أ005البهيةالتحفة،المتدقيالبكلرى

فضه،المؤلف!ب04-ب32،الزميةالنزمة،851-ب67،الرحمانيةالمنح

،بال!امرةالمصريةالكتبطرفيمضلو!،اسووصةممراخبارفيالمانوصةالروضة

ب06-111،ابرليسه؟261-ب23،الأورإق32611تاريخبرقم

مح!!لد18؟وتم؟،باريىسزطو!.!11-9،ضلياصه؟(المغطوصنهاية)

)151-3-1،ا!سحاتي؟ب!3--37
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:بلأسباا-2

ثوراتالىأدتالتيالاسبابتفحضمنلنايتبين

واقتصادية،عسكرية،عامةأصبابأهناكانمصرفيالعساكر

خاصةوأسبابأ،ككلالعثمانيهالامبراطوريةبوضعتتعلق

.بالذاتمصربولايةتتعلق

بشكل،للعيانيظهرالعثمانيالمسكريالضعفبدألقد

0152)القانونيسليمانالسلطانوفاةأعقابفي،واضح

بذورعلىطغتقدوأمجادهفتوحاتهوكانت.(1566-

.العيانعنمعظم،لفترة،وحجبتهاالدولةفيالفسادوالضعف

تجتت(1574-1566)الثانيسليمالسلطانعهدوفي

التدريجيبالتقلصوأخذت،العثمانيةالامبراطوريةحدود

ككل،الدولةتطورعلىذلكأثروانعكس.)1(ذلكبعد

وخاصة،الفتحعلىازدهرتقدالعثماثيةالدولةوانسيمالا

ه!حنه!عاح!ءح*ء،3ءيرءلمهحم!!ول،لرء"!ا،:ذلكصولانلر-أ

مطول04،ولاكوا،.،ءة"-!طا!ي!ءص!معهعه،ءا،،مم!!،ل!ع!ءح.!7؟-2؟ة

حم!لأك!ص!8ه،،أ+"3،ه!ا،*!5*ه"ك!،!أم!!لا"ط!"هه!اه

.ر!وا3.055?؟امهط!6"اه!ه!!!ح!افى8،ي!ص!،مها،ء
،ي!ء!ها7ه01.)مأ2حث!مة!د5ا*ا785*ا!.)!ة.*-ا"

مجولهمغطوعلة122-072ع!حم!؟؟18رقم،باريىمغطورو:ايضأوانعر

نابليو!حمملةالىالحنمافيالفتحمندممرالضتامبلاد:محمابناذلكصلانظر)المؤلف

ت!ة:نبحنوه(942ص.9؟هلاممثق،الناليةالطبعة،1يالأء5166،بوفابرت

المتهحهةبالولايات،3علهجاتمكبة،والنوابالملوكمنممرملكبمئالأ!باب

.811-772الأوراق،)5م!4!برقم،الأميركية
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شضمياتلاالدولةضعفظهروقد.الدينأعداءضدالفزو

الفمليةالمساهمةمنبالتدريجفانسحبوا،أنفسهمالسلاطين

القصرحياةالىوانقطعوا،الادارةوفيالجيشقيادةفي

.)1(ومؤامراتهالخاصة

،ففسدالانكشاريةنفوذازديادالدو)ةضعفمظاهرومن

صفوفهمفيالتجندفيالاحرارالمسلمونوطمع،نظامهم

منالشبانجمع)الدفشرمةوأهملت.بامتيازاتهمللتمتع

الربعفيبطلتحتى،بالتدريج،(الجيشلادخالهمالبلقان

بعدالانكشاريةتمردوازداد.عثصرالسابعالقرنمنالثاني

منكثيراومارسوا،صفو!مالىالمحليينالسكانانتساب

منهمابتزوهمالكثرةأهلهاأرهقبمثكلالولاياتفيالتعسف

.مال)2(من

على،متزايدبشكل،الدولةاعتمادرافققدوكان

عشر،الخاسىالقرنمنالاولالنصفمنذ،الانكشارية

بنتيجةوانحط،بالتدريجالاقطاعيالجندعلىالاعتماداهمال

للحياةبالنسبةحاسماذلكتأثيروكان.الاقطاعنظامذلك

يعدلموانالاقطاعىالجنديلان،الدولةفيالاقتصادية

غدافقد،تدريباالاحسنالاورلىاجنديامجابهةعلىقادرأ

امرأ،الريففيالانتاجوحسنللاستقراربالنسبة،وجوده

المجالأتاحالاقطاعيالجنديضمففان،وهكذا.ضروريأ

اصشطاعت،الحاكمةالسلطاتمنمقربةمدنيةعناصرلظهور

وكانت.لصالحهاتستثمرهيفوالرمنكبيرعلىجقءتسيطرأن

1-أننر:
3-اننر:

-16-
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وقد-وجدانكاقطاعبأخذهاإتاالدولةأراضيفيسصرف

شاعوقد.ضعرائبهابالتزامأو-بالتدريجهذاأفرتضاءل

انحطاطبعدالدولةأراضيفي،كبيربشكل،الالتزامفظام

بأراضيالتلاعبمنكثيرذلكوصاحب،بهاوأصحاالاقطاعات

التزاممنسلطتهاتستمدثائرةمحليةقوىوظهرت،الدولة

منالأموالبابتزازوتقوم،المتلزميندعمأوالضرائب

واندثر،المساوىءلهذهنتيجة،الريفأفقروقد"الفلاحين

ذلكملحوظوكان.منهاأصحابهاهجرةبسببالقرىمنكثير

.)1(القانونيسليمانالسلطانعهدمنذ

الموظفينوعددالانكشاريةالجنودعددتكاثرعنونتج

الجنودعلىالاعتمادتضاءلأنبعد،المرتباتيتقاضونالذين

العثماني.الاقتصادارتباكازدادان،الاقطاعيينوالموظفين

نتيجة،الريفافقارالدولةوارداتتناقصفيزادومما

كبارفسادثم،الأمنتوفروعدمالالتزامبنفلامالتلاعب

بينهم.الرشوةعقتالذينالموظفين

وارداتبنقصأيضاالعثمافيةالدولةاقتصادوتأئر

المارةالاقصىالشرقبضائععلىتفرضكانتالتيالضرائب

الصالح،الرجاءراسطريقاكتشافبعدانهإد،أراضيهالي

هذهبعضأصبح،عشرالخأسىالقرنمنالأخيرالربعلي

نأوأحيا،يقالطرهذاعبر،باالىأورمبا!ثرةريصدئعالبضا

منوبالرغم.العثمانيةالدولةالىأوروبامنتصديرهيعاد

القرنفييصبقيالاقصىالشرقبضائعمنكبيراقسمأأن

الىالبصرةوميناءالاحمرالبحرموانيءعبرعشرالسادس

?"!ص!ا-!"اه:إننلر-9
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لازديادنظرأ،القمنبمرورتناقصهذاأنالا!،أوروبا

الامبراطورياتقوةونموالبريةالتجاريةالقوافلأمنتهديد

الدولةوخسرت.الاقصىالشرقفيالغربيةالاوربية

،مواردذلكجراءمن،خاصةبصورةمصروولاية،نيةالعثما

.كبيرةمالية

العثماني،النقدعلىضفطالسابقةالعواملعننتجوقد

المتزايد8الحاجةسدالمعادنمنالدولةمواردتستطعولم

عشر،السادسالقرنمنالثانيالنصففيوتصادف.للنقد

بلادالىوالذهبالفضةتدفقتان،مستفحلةالنقديةوالأزمة

وذلك،-أمريكا-الجديدالعالممنالمتوسطالابيضالبحر

لذلك،تبعأ،العثمانىالنقدفارتبك+الاسبانيينبواسطة

.(الأسبرأو)الاقجةوهيالفضيةوحدتهقيمةوانهارت

بالنسبةقيمتهازديادبسببوصدهوقل،الذهبسعروارتفع

الاقجةسعرتخفيضالعثمانيةالدولةمحاولةتجد.ولمللفضة

المعيشة.أسعاروغلاءالنقديةالأزمةعلىالقضاءنيا،58عام

القردتفيجديدةعملاتوصدرت،النقدانهيارواستفحل

.1(بدورهاةقيمتهاوانهارت،عشرالسابع

قيمةوانخفاضالاقتصاديالانهيارهذامن-ممناوالذي

الذبنوالعسكرببنالموظفبنصلولىعلىذلكانعكاسالنقد

الرشوةقبولالىالموظفونعمدفقد.المرتباتيتقاضون

هذ.واستشرت،)2(مرتباتهمقيمةانخفاضعنللتعويض

ح!8.!ير3ةفىط!خ!!ه.به!روا؟!!ما!د!:ذلكصلأننلر-1
م!!الس!!هكلكاط!ه!ه!م!ك!!عام!هعع!"ءنالما!،88

5"4!.!*-ا!صا،!7

لالد5ل!46،الب!يةهـلثمة،الصهيكلالريالرورأبىبنصع!ه:مث!أننر-3

.462عع
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سخطهمعنالعساكروعتر.الدولةمراقبةلانعدامالعادة

يأ،الخاصةبطريقتهم،لمرتباتهمالشرائيةالقيمةلانهيار

المساكرق!اموهكذا.بالقوةالمالابتزازوفرضبالثورات

علىذلكوشجمهم.الشاموبلادومصراليمنفيوفتنبثورات

ليالولاياتالمثسبوقامى.عامةبصورةالمثمانيةالهيبةضمف

ظلمهم.من،حنهيرهافيكما،العربية

،بدأتهذهالعساكرثوراتأنملاحظتهتجدرومما.

مثلا،اليمنفي،الاطرافمناطقلي،ببةالمرللولاياتبالنسبة

بعدذلك،،وانتقلت،المثمانيةالسلطةالؤيديوندهدحيث

ظهرتوقد.الشاموبلادمصرفممتا،الداخلباتجاه

المثمانببنالعساكرلينالافنصاديةالضانفةأثارأولى

!ماليانلينىمنالعثمانيةالولايةهذهؤكانت.اليمنفي

العساكر،نيهمبما،موظفيهاانأي،)1(اله!ه(

خدماتهم.لقا.،اقطاعاتوليس،سنويةمرتباتيمطون

انخفضتانالسادصعشرالقرنمنالستيناتأوائلنيوحدث

النحا!رفلبةبسبب،اليمندالفضيةللمملةالمثرائيةالقيمة

الذيالسلطانيالذهبي2(كأةللدينار"بالنسبةوذلك،فيها

الحاعيات،أساروارتفمت،أسا!مهعلىالرواتبتدفعكانت

النهرواليأحمدبنمحمدالدتقطبوتكر.لذلكتبمأ

الذممما،،العثماثيالفتحقاليماثيالبرق،صاحب،المكي

م!.!ه!سه،ط.7.1!اءفى:الر-1

لعي4ييبمهليأصهبنص!هههبنتطيالمعديالمز!عمحابا-لورث!مكنا-8

مريميباس!ص!طأألل!تالرال!ىاللمبيللل!!يةس!هة،د6وربط

اكل:.صلطاى؟سماورربيتالث!مروسى.أهرلد

م!ي!!ه!سه*!مو!عا
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الذهبينارالد"تلفتوانقدالسكةان،الاحداثهذهعاصر

مصروفي،عثمانيأبستينالرومنيالآنهو...السلطاني

زالولا،عثمانيأبثلثمائةاليمنفيوصار،عثمانيأبثمانين

العثامنة،منبألفينالذهبالدينارصارأنالى...يتزايد

مائةلهالذيضار،وفقرهمالعسكرلخرابسببأذلكوكان

عثمانيألافثلاثةالشهرلييأخذ،يومكلليعلوفةعثماني

دينارعثمانيألافالثلاثةعنالديوانفيلهفيصرف...

المكي،الدينقطبقولحدعلى،وهذا،،ونصفواحد

حوائجهصائرعنفضلا،يشربهاالتيالقهوةبنمنيفيلا،

وصارت،معاشهملضيقياالرعاظلمفيفمثرعوا،تهوضروريا

بمثدةلعلمهم،العسكرمنالرعاياانصافعنتتنافلالحكام

.)5("وأضمفوهاالرعيةدهكواأنالى،المسكرضرورة

علوفاتهموضعفت،أخرمكانفيالمكيالد-شقطبويقول

خيراالنحاسالفلوسصارتالتيالسكةالدراهمبهذه

عناليمنليالعساكرضمفأنذلكعنونتج.،)2(منها

الزعماءكبير،الزيديمطقرالامامالىولجأوا،القتال

فكلفت.العثماثيينعلىللثورةذلكاستغلالذي،المحليين

الثائر-!باخضاع،باشاسنان،المشهورينولاتهاأحدالدولة

بينالفترةفيذلكباشالسنانوتم،اليمنفيالؤرريين

الانتصارهذاالمكيالدورقطبووصف،1571و9156

.)3(لليمنالعثمانيالثانيالفتحبأنه

،679!الريافى،الياطحار.الإصرصهعص،اللعالداىلاليافيالبرت!-1

.901-.6؟صايطناوانطر،"13ء12صي

.06؟الاقياسمو-3

9.*ص،"لحثطفيالم!حفىاليطىالرل!:الو؟459/536؟فىكانلهيالفتح-3

البية،ا!مة"الصكلالهكل"لور5اك!بنمعه:أطانرو؟بساوط

.*\.*ص!ر؟*6دلبماصهة912،السانرةاكلامممي515،
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النقديةالازمةمن،بدورها،مصرولايةوتأثرت

اللذانوالسؤالان.فيهاالموظفينسلولىعلىذلكوانعكس

بالازمةمصرفيالنقديةالعملةتأثرمدىهوما:يطرحان

.؟غيرهمدونالسباهيةالعساكوثارولماذا،المامةالنقدية

،بالاختلالمصرولايةفيالنقديةالمملةقيمةبدأت

الصونيباشاعليالمثمانيالحاكمعهدلي،ملحوظبشكل

مصرقيالنقودضربداربدأتحين،(1566-،156)

الفضهة،العملةمع،الممتادمنكثر،النحاسكميةمنتمزج

محمدويعلق.الرعاياوضتجت،لذلكتبعأقيمتهافانهارت

.+..،:بقولهذلكعليالصديقيالبكويالسرورألىبن

نترةأي،")1(هذايومناالىالمعاملةنظاميغتلزالولا

عاصره!االتيعمثرالسابعالقرنمنالاولالنصف

برغبةلمفدالمملةلزببفأمركانوسواء.الصدممي)2(

الفربدارتعهدواالذينأوالصوليباشاعليقبلمنالهـسب

النقد،قيمةيىعامارتبالىعلىيدلالاموهذافان،عهدهفي

ذلك.بعداستشرىانهيدليل

العساكرالسباهيةثورةقبيل،عام،158مصرنيوحدث

الفضية،البارةقيمةانخفضتان،سنواتخسىبحوالي

.وقدالنصفبمقداروذلك،فضة)3(بنصفمحل!المعروفة

الفضيةالأقجةقيمةفيهانخفضتالذيثفسالوقتفيهذاتم!

نية،الرصطالمنح،182-م!17،السائرةموهكب5432،5البهيةالتحة:انلر-1

.ب24"الزميةالنزمة،ب871-47

التصة:هـلتارييةحمبهيقيالح!البيىالسر"ايبنمحمدتاليفصلافنر-3

.ب92،الزميةالزمة،151،لانرة5الكوا!،82.،البهية

.6ص"صبقفيماأتد-3
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الأجنبيالذهبيالنقدلقينةبالنسبة،ذاتهبالمقدارالعثماثية

بالشريفي،المعروفالمثمانيالذهبيوالنقدمحلياالمتوفر

ببنثوراتوحدثت،المعيشةتكاليفذلكبنتيجةوارتفمت

.)1(استانبولالعاصمةقلبليحتىالرواتبأصحابالجند

قيمةانهيارإثرقوتهمانهارتاليمنعساكرأنحينوني

العساكرأننجد،يديالقمطهرالاميرالىولجأوامرتباتهم

فرضالىفعمدواالعسكريةقوتهماستفلو)مصرفيالمصباهية

سنواتخلال!ثرورهمواستفحلت،الاموالوابتزازالطلبة

تذمرازديادالىأد!ىمماالمصريةالبارةقيمةانهيارمنقليلة

اويس!يدعلىجديبشكلالتدخلالدولةوحاولت،السكان

.ضدهفثارواباشا

دونالسباميةالعساكرثارلماذا:الآخرالسؤالأما

الخاصةالاسبابعلىبالتعرفعليمهالاجابةفيمكن،غيرهم

وغيرهم،السباهيةالبنودهؤلاءاعطاءالىتأدالتيبمصر

عوضا،أعمالهملقاءالمرتبات،الادارةورجالالمساكرمن

ثماصتقراراالاكثرالاقتصاديةالقيمةذات،الاقطاعاتعن

السباهية.العساكرهؤلاءمرتباتقيمةعلىالتعرف

نوعمن،اليمنبولايةأشبه،مصرولايةكانت

نظامالعثمانيينتملبيقلمدمتفسيرأحسنولعل.ساليانلي

استغلالهدونالحيلولةفيرغبتهمهومصرأراضيفيالاقطاع

ولايةفيثفوذهم)2(لتوطيدمبدداالاقطاعاتمنحهمالمماليك

"،ف،.!*!،حة2؟-ا؟.نة:اننلر-!

كلهكسهك!."5!!مه!أ،!هك!-!طصا!ى:ايضأاتر-3
أ!م!"هثه!.حم!.01.،.م!حأام!)مه(رععايكاه!ك!ك!مح!!*ا
*س!كلا"كل!-!ه!اك!وا.هةوركلهك!.8!5*!"!أ!!

35م!!كي!5م!)؟؟؟ا!(:+!يةل!!ي!مىمأطالا!هجم!!!ه!ه

مةءطالاي!حم!لأع!ه!عل!مأهـ،!ص!س?س!8ال!ء-ا/!
ءكوا.!مااا-اءا
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ممر،كولا!ةالمبىكزيةالسلطةمتناولعننسبيأوبميدةفنية

الموظفين،منغيرهممع،يمتمدونموتباتأصحابئأبقتهم

لها.مباثرضموعم!بذلكيرتبطوما،الدولةضذينةعلى

للكسبولفرضالوسيلةيعدموالمبؤلاهتباتالمرأصحابولكن

المثمانية.السلطةضعفمنستفيد-!،نفوذهم

الاياممنذ،الثلاثالسباهيةالطوائفأفراووكان

راتبأالعسكريةالطوائفأقل،مصردالمثمانيللحكمالاولى

هؤلاءيستنلأناذأعجبفلا.)1(للثورةاستعدادأوكثرها

المثماثيالباشاحيثرقابة،يفالرليوسلطتهمقوتهمالمساكر

الظن،أحسننينائيةأومنعدمةشبه-الدولةضعفنترةني-

التيالفوائدوصدواعندمايثورواوأن،الفلاحينلاستثمار

.بالزوالمهددةيجنونهابدأوا

السباهيةوثورةاليمناليالعساكرحالاثهياريكنولم

نيعامةظاهرةمنحزءأشكلابلمنمزلينحادثينمصرلي

الشامبلادءتكن..أولمالعثمانيةالدولةنيالمسكريالتمرد

أصحابالانكشاريةمنالمتسلطونعرواذحظأيأحسن

الدمشقيالمؤرخلناويذنمر.الغنيةالريفيةمناطقهاالمرتبات

الموادأسمارإرتفاعالأنصاريموعىالدينثرفالمماصر

فيوتوفرهالقمحاستيرادمنالرغمعلىدمشقليالفذائية

عواملحانبالى،النقدقيمةانهياربسببوذلكءالأسواق

اواخرمنذ،دمشقانكشاريةاستفلوقد.أخوى)2(طبيعية

"*ه!!صه!ه5كل!ء!7!.7!وا.!!ا.،"م!ه!ه:ان!ر-1
"كوصر!،!ى

الظامر!ة،فيمنير!د،انطرءببئال!طرلزمة،لأفلريعرصالهينضرت-2

-1،1431،؟.،2*،أ+3،8-5-01؟538ب؟ورة38ه"1؟بربر
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والربا،التجارةفتماطواالوضعهذا،عثرالسادسالقرن

طائفةتذهبكانتحيثالننيةحلبولايةالىنفوذهمومدوا

تصميلفي،خدبتهالفرضوأصياثا،للخدمةسنةكلمنهم

دمشقانكشاريةأكماواستنل.الولايةقرىمنالميرىأموال

هذهني،حلبشماليالثائر.!الامراءلقتاللهمالدولةدعوة

الظلممنكثيرأومارسوا.هنالىنفوذهملتوطيد،الفترة

واضطر.منهمالناسضجحتىالفلاحينمنالمالوابتزاز

.)1(بالقوةالولايةمنواخرابهملقتالهمحلبولا

منالولاياتعددفيالمسكريالتمودانتشارمنوبالرغم

منالاولالربعمنذوالبصرةبغدادذلكفيبما،العربية

السباهيةالعساكرثوراتتميزتفقد،عمثرالسابعالقرن

فيها.المملوكيالمنصربنلبة،غيرهاثون،مصرولايةلي

ومونبينهمالنفوذعلىللصراعبالنسبةذلكمفزىهونما

؟المربأولاد

*"*

.918-لأ86،؟!اهص.وعمرالتامبلاد:محابنانكصلأند-؟
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:لمغزىا-3

علىشعرفنالدىمصرفيالعساكرثوراتمفزىيتضح

بعض.معبمضهاوعلافنهاالمحكومينببنالمنميزةالعناصر

،(العربأولاد)المحليينالسكانمنيتألفونهؤلاءوكان

ومن،(الاعرابأو،بانالمر،العرب)البدوذلكفيبما

المثمانيينولأولادللحاكمينالعداءيكنوننواكاالذ-!المماليك

نأنجدمثلاالشامبلادمعوبالمقارنة.سواءحدعلىالعرب

عنصرعلىاقتصرواالمحكومينلانتمقيدأأقلهنا!الصورة

طائفةبينهمتوجدولم،المحليينالسكانمنمانوعأمتجانس

بعضكانتواذا.المماليكمثلعنهاتدافعمصالحذاتقوية

انهياراثر،مثلاغزةفي،الشامفيبقيتقدالمملوكيةالاص

ذلك،بعدتدريجيأنفوذهاتلا!ثىفقد،المملوكيةالسلطنة

معطمانالقولعنوغني.المحليينالسكانمعواندمبت

الىمصر،،نيالعثماالفتحاثر،فسحبوااقدالشامفيالمماليك

جددبمماليك-سفدونبقو)حيث،الوئيسيقوتهممركز

هناومن،متميزةطائفةأبقاهممماالمثمانيالعهدطيلة

مصر.فيالسياسيالصراعتعقد

فئاتبينالنفوذعلىالصراعمنالعامةالصورةهذهان

ثوراتمفزىفهملمحاولتناأساسيةخلفيةتشكلمصرفيالقوة

الاولى،:ظاهرتانالثوراتهذهفيالنظروتلفت.العساكر
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العثمانيين،الحاكمينمعوصراعهفيهاالمملوكيالعنصركروز

ليلهموممارضتهمالمربلاولادالثائر-!معاداة،والثانية

البيض.المماليكواستخدامالعثمانيالجيشدخول

بهايقوممحاولةأولهذهالعساكرثوراتتكنولم

المماليكقامفقدومطاممهنفوذهعنللتمبيرالمملوكيالمنصر

الآنثورتهمولكن،المثمانيالفتحأعقابليثورةمنجمثر

منكثربمديحدثواسعنطاقعلىمملوكيتمردأولكانت

فيثامهالقانونصدوراثرالهدوءمنقرننصف

319/1524-1525.

العثمانيالفتحمنذالمملوكيالنفوذاستعوضناماواذا

بكخامرولالهفى،اسممربالاحرىأو،لعاطمذلكأنوجدنا

نفثتأويةالمسكرلخدمةالىا،عهد.لي،ليكلممااعادو.هلىمصر

قمعلياستخدمواأنالأمربلغو.)المرتبات(الجاماكيةعليهم

سليمالسلطانأوامرهلىكمردواالذينالانكشاريةبعض

ليبالاستمرارالمماليكالموظفينلكباروسمح.)1(الأول

منذلكوغير)2(الحاجوامارةالكشوفياتفيوظائفهم

تدالمماليكمنقسمأ.كبيراأنبداواذا.الهامةالوظائف

والصس!ر!ةالاداريةالوظائف!لياستمرأو،المثمانيينا!د

المؤيدينهؤلا.!ضضم،صنهمأخرقسمأفان،ههدهملي

افوصةو!نثهزالمثمانيينعلىالحقديبطنكان،الظاهوفي

عليهم.للثورة

ثطق،،ءالأفي+،اسورو!انعلالزعوربثع،اياصبنمى:أنظر-1

.2.8!00"0،8،2فيء5،لأ969-،069،ايمرة،صلصمصد

."8،88!ما،64.7.8،،..،،،؟!ا،0،592جز.،بقالسااسنر-،
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فيمصرالمثماثيينعلىالمملوكيةالثوراتأولىقامتوقد

بزعامةالثورةوكانت.بكخالهروفاةإفي،1522عاميى

بمةالفركاشفالسمفيلنالا:الممالمكالموظفككبارمناثنين

وكانت.الحاجوأميروالفيومالبهنساكاشفالسيفيوجانم

لهؤلاهالمملكةثترلىلن،:تقليديةمملوكيةالثائرينصيحة

تعبيرهذاوني.")1(الفرسان6ملاقايعرفونلاالذينالتر!

الفرصانللمثمانيينالمماليك،احتقاربل،كراهيةعنواضح

واوقتل،الثورةعلىالمثمانيونقضىوقد.البنادقحملة

8لابادالفرصةيغتنموالمالعثمانيينولكن.زعماؤهاهرب

فيمصر،كبيربنفوذيتمتعونمنهمكثيرونواستمر.المماليك

.والادارةالجيشفيوخاصة

استنلهاأخرىفرصةحانت1523عامأواخروفي

فقد.العثمانيينعلىسغطهمعنللتمبيرالناقمونالمماليك

فيمالقبهناومن)باشاأحمدالفثمانيمصرحاكمتمر!د

!سبباستانبولفيالمركزيةالسلطةعلى،(بالخائنبمد

نفسهوأعلن،عليهالدولةتأمربسببوأيضا،طموحه

الدولةولكن.المماليكمؤيديهطليمةنيوكان.سلطانا

ذلكعقبوأدخلت.)2(ثورتهعلىقضتماصعانالعثمانية

ودفترنامهالقانونبموجب،هامةوعسكريةاداريةتنظيمات

السلطةفتوطدت،الرزقمنالاستفادةنطتمالذيالتربيع

.\8،1-.ثص،وسرالثتامبلا!:كابناالثودةمفصلافظر-1

.839-041،بقلااالممهر-كا
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للانظمةالمماليكاممتنلالدون-لفترة-وحيلءالعثمانية

العثمانى.الفتحمنذسائدأمنهاكثيربقيالتي0القديمة

عهدفي،القوةمنكبيرأشأواالمثمانيةالسلطةوبلغت

الادارةعلىالسلطةهذهوانعكست،نونيالقاسليمانالسلطان

وبماوالارهاببالقوةعليهافسيطرت،الولاياتليالعثماثية

قوانين.منطبقته

وفاةبعدماالىمصرنيقائمةالدولةهيبةواستمرت

عواملذاداذوبدأت.بقديلالقانونيسديمانالسلطان

،الثوراتفقامت،عملهاتعولوالاقتصاديالعسكريالضعف

المماليك،وعاد.مصرنيالسباهيةالمساكرثوراتجملتهاومن

هؤلاءطموحعلىأدلولا.ثائركعنصرللظهور،جديد!من

منسلطانأاعلانهممنللعثمانيينتحديهموعمقالثائرين

القاهرةحاراتواقتسامهم،الوزراءوتسميتهم،بينهم

قامانسبقماهذهالتحديحركةوتشبه.عليهاللسيطرة

وا)!النزاليبردىجانقبلهومن،الخائنباشاأحمدبه

0152فيالاولسليمالسلطانوفاةفرصةاستغلالذيدمشق

وسمى،المملوكيةالىوارتدادهالعثمانيينعنانفصالهليملن

العثمانية،السلطةتمكنتوقد.قتل)1(ثم،سلطاظنفسه

العساكرعلىالقضاهمن،قواتهاجميعاستنفرتأنبعد

العثمانيونيقضلمأخرىومرة.9016عامنيالثائرين

كانواذا.مصعرالىاستيرادهميمنعواولمالمماليكوجودعلى

-012-ء،ال!ابقاسمردسرصالي!علوانكاصاقاالثورةمنهتفاصيلأننلر-1

.137138،-!013-12،128ث
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فان،السباهيةالمملوكيةالطائفةتمردعلىالآنقضيقد

فيكبيرةبسلطةيتمتعونبقواالمماليكمنالاداريينالموظفين

وغيرها.والدفترداريةوالكشوفياتالحاجامارة

الاشتهارالى،ذلكبعد،عادواأنالمماليكلبثوما

بينهمبرزو،الصنجقيةرتبةخلالمن،والمسكريالسياسي

في،أمراكيالفقاريبكرضوانالفقاريةطائفةزعيم

بذكرالعابسةالوصهقهر)لهنسببوضع،0163حوالى

للحاجكأميرمركزهمعيتفقا((ةقويشمنالجراكسةنسب

وبالرغم.المماليكبلفهالذيالنفوذازديادومع،المصري

للمماليكوبالتالي،الفقاريةللطائفةوجهتالتيالضربةمن

،)2(نيةالعثماالسلطةمنقبل0166عامفي،الصنجقيةورتبة

فيالذروةبلغأنالىببطءيتزايدالمماليكنفوذاصشمرفقد

قابضأي،كا!سه()!ه!قبانبلوص!بكعهدعلي

ظهورحتىنهائيأالمماليكنفوذعلىيقضولم.الفمام)3(

التاسعالقرنمنالاولالربعفي،الالبانىباشاعلىمحمد

يستفدولم.الفرنسيةالحملةأضعفتهمأنبعدوذلك،عمثر

زوالمن،العربأولادأي،المحكومينمنالآخرالجناح

حلاذ،السياسيةالسلطةالىالوصولفيالمماليكمنافسيهم

كبر.وبسلطةمنظمةبقوةوتمتعواالمماليكمحلالالبانيون

ثوراتفيالاهتمامتسترعىالتىالثانيةوالظاهر،

.ول.!حأاهول!4اهع!!أء!!ولنا:النسبلتا"لهامةالتاليةالمراصةنضر1-2

51ة"+!*4"لأمح!3!ه4يبر.24د)"؟91(.،ه22.!2-ا

.267-927عى،ومصرالثامبلاد:كأبنا؟نضر-2

اكب!.بلقيعاتمظبدعليي!رت،104ء.4ص،الابقاسمر-،
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رضتهموممالعرل!الادلأوتئرالثا6مماداهيهيةلسبااالمساكو

البيض.المماليل!واستخدامالمثمائيالجيشدخولليلهم

الطوائفالىيتسربونبدأواقدالعربأولادأنيعنيوهذا

حقدأثارمما،بامتيازاتهاويتمتمونالمثمانيةالمسكرية

العربلأولادهداؤهمازدادالذ+!المماليكوخاسة،المساكر

الذيالدورولتبيان.البيضالمماليكهؤلا.لاستخدامنظرا

،الثائرتصثدأثارالذيالحد!الىالمربأولاديلمبهبدأ

يحسنالعوبوأولادالمماليكمنالعدا.أصولولتوضيح

المثماني.الفتحمثذالفويقينهذ!يينالملاقةاستمراض

السياسية،الناحيةمن،المربأولادوضعيتبدللم

أحرصاكممكانعرمىغيرحاكمحلاذ،العثمانيالفتحاثر

علىالتمردلحاولواالسلطةتبدكلالبدوواستنل.عرىغيى

نرضالمثمانيينمحاولاتوعلى،بقةالساالمملوكيةالتنظيمات

عنالتغليأو،دعميىهامأدوراولمبوا.عليهم.سيطرتهم

وبانمالسيفياينال:العثماثيينملىالاوائلالثائرصن،!عم

بامو6المثمانيونواعترف.الغائنباثماوأحمد،السيفي

حتىكدلكالامرواستمر،الصعيددالاثمداء8هوار*و

عثماثيحاكمعينحينعمثرالسادصالقرنمنالإخيرالربع

أقاليمليالاضىللقبائلبالنسبةأما.بربامركزهللصميد

فرضالىالعثمانيونعمدفقد،8والبحيىوالنربيةالشرقية

ضمنكأخرزميمأو،يأضرىقبيلةبضرىعليهمسيطرتهم

.)1(أخرىتنظيميةوبابرا.ات،8الواحدالقبيلة

.لأء،\33ص،الابقاسمر:انر-8
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تعقيدا،كثر،عامةبصورة،العربأولادوضعوأصبح

طائفةمعصراعليدخلوالانهم،العثمانيالفتحمقب

وابقاءالعثمانيينمنسلطتهالاستردادسعتالتيالمماليك

السلطنةزمنالأمركانكما،منهامرتبةأدنىالعرباولاد

سيطرتهممنبدافع،المماليكحاولوهكذا.المملوكية

العهدفيوالاداريالعسكرينفوذهمواستمرارال!مابقة

فيأولىكخطوةمحلياالعليااليدلهمتكونأن،المثماني

أولادنفوذلازديادعدائهمشدةهناومن،سلطتهمتوطيد

.العرب

مندالمحكومينحناحيبينالعلاقةفيالعداههذاونلحم!

العثماني.الاحتلالعقبنفوذهماستعادةالمماليكحاولان

اينالالمملوكانقتلكيفالمملوكيبكخايرولايةفيونرى

لآمن،البحيرةبدومشايخمناثنينالسيفيوجانمالسيفي

ا!ابايطومانالمملوكيالسلبانلتسليمهماثأرا،صرعي

أثناء،بكخايرعمدكيفأيضاونرى.المثمانيين)1(

منالمصريالحاجأميرتعيينالى،29/9151هعاملي،ولايته

موظفونبقتينالساالسنتينليالمنصبهذاأنشغلبعدالمماليك

ذلك.بعدللحاجأمراءالمماليكتعيينواستمر.2(ةمحليون

الهامةالوظائفلاشفالالمماليكعودةعلىالامرهذاوررل

عنها.المحليينالسكانوابعاد

عنمنورو5الزملازبلبنا-؟092ء0،92ص."أياصابن:انطر-لأ

.ب3،1الورقة،صه.طح!ا.ارقم،يوفيخلالوطنيةاصبنت،صر

.0،1-131ص.وصراثطمب!:محابنااتد-،
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في،عربوأولادممالعكمن،المحكومونرضخوقد

عهدالسلطانفيالمربيةالولاياتمنغيرهافيكما،مصرولاية

تجقتعلياوخارجيا.التيالعثمانيينلقوة،القانونيسليمان

مثل،مشهورونهذهولاةالقوةفترةفيمصرعلىولايةوتوالى

،الهنديالمحيطفيبحملاتهاشتهرالذيالخادمباشاسليمان

وكانت.اليمنفيالناجحةالحملاتصاحبباشاوسنان

وسواحلواليمنالعراقفيالمثمانيةالجيوشانتصارات

بصورتالبلقانوفي،ومصوعسواكنفي،الشرقيةافريقية

لا،المناسباتبهذه،الزينةاقامةمنذلكتلاوما،خاصة

زرثعلىوعاملاوجبروتهاالدولةبقوةماديأتذكيرأالولايات

لها.الطاعةوتقديممنهاالخوف

عهدبعد،العثمانيةالدولةفييستفحلالضعفبدأوحين

ولايةفيالعربأولادذلكاستفل،القانونىسليمانالسلطان

الانتساب،الشامنياسمياؤهمحاولكما،وحاولوا،مصر

للاستفادة،أنظمتهااختلتأنبعد،العسكريةالطوائفالى

المماليكبينالنفوذعلىصراعذلكوتلا.امتيازاتهامن

.العربوأولاد

فيالعربأمامالمماليكوضعهاالتىالصعابولتوضيح

بمقارنةنقومأنيمكننا،نفوذهمازدياددونليحولوامصر

أولادانتسابمن،الاثناءهذهفي،الشامولايةفيحدثمامع

وتجه1577عامففي.الانكشاريةالطائفةالىالعرب

يعينبأنفيهيأمرهالشامواليالىفرماناالمثمانيال!نملطان

روميأصلمنألراداالانهـشاريةبينتشغرالتيالوظائفلي

-32-
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الاروامغيردخولولكن.الفرباءأوالمحليينمنوليس

ازدادبل،طفرمانهذابصدوريتوقفلمالانكشاريةطائفة

طائفةعلىالشامولايةفيأولادالعربسيطرماوسعان،شدة

منتصفالينيحو،لذلكتبعأ،تعرفأصبحتحتىيةالانكشار

نسبة(المحلية)أياليرليةالانكشاريةباسم،عمثربعالساالقرن

الانكشاريةمنأخرىطائفةيرصملأنالسلطانواضطر.لهم

حيثحلبولايةوني.)1(نفوذهلدعم،قولبالقالىعرفت

لقوةنظرأ،المحليينالسكانعلىالانكشاريةالطائفةامتنعت

العثمانيةالجيوشطريقعلىحلبووقوعالعثمانيالنفوذ

ازديادعنالمحليونالسكانعتر،الفارسيةالجهةالىالمتوجهة

عددكثرةهناومن.الا!فرافطائفةالىبانتسابهمنفوذهم

عهمصراو،(نسابالابعضهميرتزواقتضى)مماحلبفيافالاشر

.)2(الانكشاريةمعالمستمر

الطواثفالىالانتسابمصرفيالعربأولادحاولوحين

الوقتليمصالحهمولحمايةلقوتهمكمتنفس،العسكرية

دونوحالوا،سبيلهمنيعثرةحجرالمماليكوقف،نفسه

منالثانىالنصفمطلعنيويذكر.عسكريأنفوذهمازدياد

الذين)السباهيةالعساكرتكتلكيفعشرالسابعالقرن

عسكريتين:طاثفتينأقوىمع(عليهمصيطرأالمماليكازدادت

منالعربأولادلاخراجمحاولةفي،والعزبالانكشارية

فيكبيرةفتنة،ذلكبنتيجة،وحدثت.المسكريةالطوائف

ع!،ء!،لاه3!2ه!دصحهء3؟-يج:بنامحانظرا-؟

.هـ687،ومصرالشامبلاد:!كابداأنظر-2
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)1("ذلكوغيرنفىوعزلوتوليةمنالسبعيةالعسكرالطوائف

محاولاتهمفيالعربأولاداستمرارعلىهذامنونستدل

المماليكمعارضةاشتدأوعلىالعسكريةا!الطوائفاالانتساب

ضدهم+واتساعها

الفقاريةالطائفةنفوذعلىالقضاءأعقابوفي

الوزر)ءصدليالمثمانيةالسلطةوانتماش0166عاممصريى

الساي!القرنمنالثانيالنصفني،كوبويليالمنالعظام

النفوذازديادضدقبضتهممنالمثمانيوندشد،عشر

حؤيران7101ثمواليىمصرالىأمراوأرسلوا،)2(المحلي

.السبكرية)3(الطوائفمنالعربأولادباضراج1661

لآعهدفيالمثمانيةالقوةمنالطفرةهذهوبانتهاء

الانحطام!اشتد،عشرالسابعالقرنأواخرلي،كوبريلي

اشتهرواالذ-!المماليكذلكواستنل،العثمانيةالسلطةد

الفمليين،حكامهاوأصبحواعمثرالثامنالقرننيمصركثيرا!

.المربأولادننوذملىوطنوا

التا!معالقونمنالاولالربعفيالمماليكصلطةوبقوال

منافسيهمعلىالقضاءمنسياصيأالعربأولاديستفدلمممثر

ثوراتمنبهقامواوما8قومنأبرزوهمارغم،التقليديين

حتتالالبانيعلىمحمد8أصرلان،الفرنسيينضدضبية

يخكلاراخصارزبت:ايخ!أوانطر؟512!حم!؟كهارقم.يىبا.صطوور-1

.ب6،ممرملود

وعلصد*لباضاصئةممركلممىطابعالؤنمنالضسينات"اضلقضوا-2

.29أ-391،ل!مرالالاب!:محابناأتد،معضقفىا!فكنديةزعماءنسد

.1؟2،دلبياصهةب51،!حم!؟؟18رقم،باريىسنو!-،

-،8-
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الحكاماستخدموقد.عمليأالعثمانيينومحلالمماليكمحل

وببهتبينهمحيلولكن،الجيشفيالعربأولادالالبانيون

مقاومةالىذلكوأدى.العسكريةالرتبأعلىالىالوصول

عراىأحمدالضابطبقيادة،العربأولادالعساكرمن

.وكممثلالجيشعلىالمملوكية-التركيةالسيطرة،المصري

أبرزالأغرابالمتسلطينضدالطويلصراعهمنيالعربلاولاد

.)1(اسمهفيالمصرية-العربيةهويتهعرابيأحمد

9691آذار

1-أتر:

وافقالكريمعبد

دمشقجامعة-الآدابكلية

8..ول!س!ء"،ل!!ىله*اهك!!2هير،ء!ه!كللصمه!كل.ب!ة
4!ملا!ههه!ا.ه.كر
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لثسكلئيئالفغايزاالمحسا؟ظاه!ن

ب!هـا!اعملب
ءعزلتاقىدوأ!!لحتعرسهضىعى!ا!اعىا

و.عبا!طرجم!صاصلا

ببلامإلمدلمثيبنالتر،قم.لايشلا........-....-.-...

سواء،المثمثية*مبراطودبةدططلوراالمثمانيالحيشلب

الحند،مقانواسامقو!الف،اركايهاجمؤيضفىاوسلطتهاكلثيملى

و*لكضكبة،يلال!تمنصاالد!،(يصسدنا!سبميةمنها

ل!برزى،الفئتنهلايقماوبلاضالة.ادتبكاصح!،(المش!)

اثعلالروناستضيمرثرقة!ات،يدلاي!منيخرهاوفى،الث!ممد

نفسها،4الدواعتمدتهائم،ع!ثرالساىحرنسدءمند،!وءها

هـعمعقالنطاصةحموإتتقاعستجن،عثراثعلانحعرنمنلى

ومصدراعماهطك!رةماادثرلة!ىاىالحاجةوال!.سلطتها

وكنوعما.لبنيميا

الحشيلضةئهيارالشمجدليالربالصكلنواستنل

المصية،بصبنةوصبفوها،وحملالهمنعمر!ىلشربوا!مثمثي

طمثمثية.ا!لحةمقبح!ر،المطيةالمصلحةصم!فم!

ايجابية،واجتماعيةالتصلاية6طر*شاجهللأمقونتم

بلارودالمثمثيةالمسكرية!وصاىالمراسةوثمدكامله.وسلبية

،!مواىهلهاعتمدكهاالتيحعتلاطردمقنممزجوك!،الثم

جلازية!مد4كما،ومصدرها،استضمتهاطتييلاسلحةوانواع

و*جتماعية.ئة*هتصاونشدل!ا،لمديتهاومدىحمتاليةحمواى

السكربة:حىا!-ا

فرقامنوالقلاعالولاباتمواكزفيالعثمانيوناقام:حسمرية-ا
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الشلمجهلالمثمانيةالمعكربةالعيلامنمظمر............................

التركيتنناصمتنمنمشتقةوالتسمية.عنهاللدفاعالانكشارية

الفرقعنلهاكمييزاالجديدةالفرقالىوتث!ان،(3كيلالوا

حرفتوت.الاقطاعاتاصحاب،(السباهية)الفرسانمنالقديمة

و!لان.الكاريةانهاملىوشاعت،ينيجريةالىبالحربيةالتركيةالكلمة

لحدمونظرا.فمثاةا،نكثاريةاماةالفرسانمنالسباهية

خارجي،عدوانالى،لهاالمثمانيناحتلالبعد،الثامبلادتمرض

شجعمماالتجاريةالاعمالدماطيالىفيهاالانكشاريةانصرتفقد

منللافادة،الالكثاريةصفوفالانخراهـفيعلىا!لينالتجار

859الاولجمادى،فيالمثمانيالسلطانوجهوقد.امتيازاكهم

الوظائففييمنانفيهيامر.دمقواليالىفرماناايثاهتموز02

،(الصثمانينمنأي)الروممناناسا،الانك!اريةطائفةفيكشمرالتي

للحفا!محاولةفيونالك،يحدثكانكما،والاغرابالمحليننمنوليس

صفوفهمالانضباهـفيلتأينوبالتالى،للانكاريةالمثمانيةالصبغةعلى

الفرمانومن.المحليةللمصالحوليسالحثمانيةللمصالحولافموكوجيه

صفوتلى9ينتسبرنوالاغرابالمحليونواستر،بحزميطبقلم

بدأتالتىالتركيةغ!الاسماءفيالانتسابهلىاوانعكس.الانكارية

ميلاالروميةغ!المناصرهذهوأبدت.الانكثاريةاسماءينتظهر

الشية،حلبولايةيخمالريفسكانوروعت،الاهلنمنالماللابتزاز

ف!(االتزعن)الضرانبجباةلمساعدةصنةكلمنهمفرقةذهبتحيث

!،طبوالىاضطرمما،بانفسهمفىلكلممارسةاو،الاموالجمع

.)1(بالقوةطررهمالى،عثرالسادسالقرناواخر

ولالسلطةدثقفيالانكثاريةطائفةيننالملاقةودميزت

شر،الحعيالؤناميكلل!!رممرصه،المعبي*مئس!انكل-ا

،2ب،(6691،بطى،خبسمكبةعور)/28،19186،الفصة،ابزاه،

4"..-،9،،،-،،28-"27،،18-"7(،2،601،992ب،921

1012،بوور،ابوا+،،ثراثعيالوفىامكلفىال!س!،اداليطيل!حمه

،الىيممعل؟2،63-،1،166ب،(6691،بفا!،حنىمحبةسورو"

؟*3،266،2ب،2691-2291ب،ابواه2،!لب4لرلاللصي!ض

-"291،هلي،ابو*7،الثهبه!لببتدةالنبلاها*م،ابغراه!-

.3،921ب،،291
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.ء...........................................راتالكربمعبدد.

حسب،بالضمفاوبالقوة،الباشاولقبه،بالوالىالممثلةالعثمانية

السلطانعهدفيكما،قويةالمركزيةالسلطةكانتفحين.منهماكلموقع

المتمردين.الانكشاريةبزعماءبطش،(.؟16-1623)الرابعمراد

للاعتمادالدوالةاضطرتالرابعمرادالسلطانعهدتلتالتىالفترةوفي

،الحجازالىالثاميالحجقافلةقيادةفيدمئ!قانكشاريةزعماءعلى

و،يةصناجقمناكثراوواحدعلىحكاما،المناسبةبهذهوعينتهم

لحمايةتصرفهمتحتوضحتالتىبالقواتاحتفظواحيث،الشام

وقد.القافلةلتمويل(الم!ي)الضرائبجممواوحيث،فيهاالحج

ولايةصناجقحكاممنالمحليينالامراءزوالاولضعفنظراذلكتم

الدينفخرقضاءولكن.الحجابإمارة،ذلكقبل،اليهمعهدالذينالام

واالامراءهؤلاءعلى،توسحهاثناء،لبنانجبلامير،الثانىالمعنى

الدينلفخرقتلهااحدثهالذيالفراغبحد،الدولةجحل،اضمافهم

السياسيةاالمبادرةلانللحجامراءالانكثاريةلتعيينتلجأ،1635عاميخ!

الانك!ئاريةوملأ.دثقفيالمتواجدةالقوىالىانتقلتالئامولايةعلى

.النراغهذامنبعفا

بنمنمشهورينزعماءوبروزالانك!ئاريةنفوذازديادوأدى

مثلاذكر)التركمانيالارناؤوهـوحسنبنوعلى،كيوانمثل،صفوفهم

عددربعحوالىاثباعهـممعشكلواالتر-لمانىحسناسةافرادان

والىايدواانبحد،عليهماالدولةتأليبالى()1(دمشقنيالانكشارية

-6701/1656عامفيالدولةعلىثورثهنجما،باشاحسنابازه،حلب

المحروفة،باشاحسنثورةعلىالقضاءبعد،اليهمفالتفتت،1657

وابدت.)2(9165-6601/1658عامفيبزعمائهموبطشت،بالحسنية

الوزراءعهدفيملحوظانشاطا،صيدمناكثرعلى،نداك2الدولة

.2،26ب،اليلمرا؟،*،2ب،لمحبيا-ا

البمب،بممةبنمحمد؟311،،ب،18،،97-2،78ب،الحبي-2

السلطلقمولاناؤمن(من)المحميةبممثقوالقضاةالباثلاركرلوالسبمونالرابع

.هـيلا!ا!ا!41برلم،برلئ!ضومةل!س!د!،والرموانارحمةعليهخانسليم

مبمومةديلاخرىالنسغةمناكملالنس!وملى.،ب15-ب،1،*ورورانكل

كابه:لالمنبدالدينعلاح!.نثرهاالتيل!!.!مة!أبرلم،برفى

.26827-ا،3ص،الطباخ:وانعر؟9،91دضق،ال!ثماشالمهدلدمشقولاة

-هلا-
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الشامبلادفىالعثمانمةالمس!ريئالعيلامنضمر............................

انكشاريةفرقاوأرسلت.(1676-1656)كوبريليل2منالحظام

بالقابيوعرفت،المركزيةللادارةبالولاءكميزت،دمضقالىجديدة

وعلىالقلعةفيوتمركزت،(السلطانبابوهو،البابعبيدابى)قول

مناليرليةالانكاريةالطائفةواخرجت.المدينةابوابوعندالسور

ي!دمشقاصبحوهكذا.منازلالحجحراسةنظريااليهاوأو!للالمراكزهلىه

محظماصبحالتى،المحليةأي،اليرليةالانكثارية:انكشاريتانطانفتان

ولاؤهابقىالتي،قولالقابيوالائك!ئارية،المحليينالسكانمنافرادما

،بفرقوالاخرىالفترةترفد،بينقولالقابىو!لانت.المركزية)1(للادارة

للانكاريةعدائهافيالامرهدا.وزادالمركزيةللادارةولائهالتدعيمجديدة

أنالباشاالطائفتينبينالحلاقةأزمبمصالحها.ومماتهتمكانتالتىالمحلية

بحفبىمحاولةانكما،الرليةبزعماءللبطثىقولالقابياستخدم

الذيناليرليةعداءا!لسبهمالمحليةالتجارةميداندخولقولالقابيافراد

نظرادمشقبدولةاليرليةوعرفت.التجارةهذهاحتكروا

تاريضوكان.القلعةبدولةقولالقابىعرتفيما،المدينةفيلتسلطها

بالصراعحافلا(الانكاريةالغاءسنة)1826و0166عاميبيندمثق

الطائفتين.بين

المحليوناليهاكسربالشالانكث!اريةالطائفةاسماءاستحرضناولو

قدائتسربهداانلوجدنا،عليهاسيطرواانالىبالتدريجوالاغراب

فيالانكشاريةالطائفةمدتفحين.الانكئاريةزعماءاسماءنيانمكى

برز،عثرالسادسالقرنأواخرحلب،فيريفالى!اسيطردمشق

وتمثل.امرديوحمزة،ورديخدا،يناققره،يناقق2زعمائهابين

علىسيطرتالتي،وكرديةتركمانيةمن،الفريبةالمناصرالاسماءهلىه

مشلأخرونبعدهمبرزالزعماءبهـؤلاءبطىوحين.الانكثعاريةطائفة

المرعى.السلاموعبد،كيوانالارناؤوهـ،بنعلى،التركمانيحسن

!0166عام،بعدذلكاعقابفيأيضا،وبرزتالزعماءبهؤلاءالدولةوفتكت

مناغاومحمداغاصالحمثلالانكثصاريةزعاعةفيدمشقيةمحليةعناصر

طالو.غا2وخليل،الترجمانل2منأغاوموسىاغاوسليمان،صدقةال

كابنا:لدلك!ناخرىللعيلاندر)1(
!+!م!ولها،"!هءأ!م-أء!.!.!!هـ4+42أ،أء+ه791ءه.ءه

!.-!
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......................................اهقواصر-مبد.فى

الانكاريظل!ررليتعلىبكافةالدمحغيونصيطرذلكمنقرنصاليوبمد

وضدالظالمينالمثمانينالولاةضدمصالحهمعنلدافعاخلىتالتي

الدمثقيالاخباريوذكر.مبحهمهؤلاءاستخدمهاالتىالفريبةالقوات

وعجايبالبمايعغرايب":مؤلفهنج!،الصديقبابنالب!حسن

تواتغزتحين،2*ا-1/1*ا185لمامنيهأرخيرهاعا"ا(،اللىي

الركباصحاببنالتاليةالاسماء،مصر،دمثق،حا!لمالمملوكيبكعلي

حين،المضماحمد،المضمفارس:ال!ليةالانكاريةطائفةفيالحليا

،عليالحواصليح!ن،خرعلي،ابكرياسماعيل،القطيفانيومحمد

محمد،ضحادةاحمد،القبانىعمر،أقبيقومليمحمد،الحيدري

السروجية،شيخامين،بكداشمحمد،البيطاراسماعيل،السقباوي

حنشببب،،الصواتومحمدبامين،لىالضاووصالحوحشننعلى

ومصطفى،سكراللهعبديرو،بكر،الدوجىمصطفى،عابدونابراهيم

صوالميدانصفيالحبوبثجاركبارمنهؤلاءممظموكان.السقباوي

الانكاريةأغاو!لان.دمقفيال!ليةالانكاريةمحقلى،ساروجاسوق

.جبريبنيوصفانداك

المحليةالمناصرتربمستوىعلى،التطورهدامثليحدثولم

،اخرىانكشاريةطائفةارسالثمعليهاوالسيطرةالانكاريةالطائفةالى

المناصرسيطرةعلىممتمةالانكثاريةطائفتهابقتاذطبولايةفي

قواكها،بمتناولووقوعهااللطنةمركزمنطبلقربنظرا،المحلية

فيزادمما،الصفويةالجبهةالىطريقهافيفيهاالمئمانيةالقواتومرور

محليةمنظمةيمدموالمحلبسكلانومن.فيهاالحثمانىالنفوذفرض

،الاشراتفقام،مصالحهمعنللدفاعوبالتالي،خلالهامننفوذهملابراز

المثمانيينالممثلينضدالمحليةالمصالحعنبالدفاع،الاثرافنقيببقيادة

فيوالانكشاريةالاشراتبينالداميةالاصطداماتهناومن.بالانكارية

محهاحئرتدرجةالىطباثراتالمبهالديالدوروأهمية،حلب)2(

لهميكنلمالالئراتانهلىايمنيولا.أعدادهموكثرةبقوتهمالباخين

بارزاوعسكرياسياسيادورايلمبوالمومنهم،دمشقفينفوذأووجود

*ولات!!ان!ر.2!و،هـ*ا.71!4.برلم،برلنمب!و!ةدشطو!-ا

.باوالورلة

م!اشب!12121رمذفىل*كلونيبعمعندادوعةأ&يةمسانكل-2

*2-.*،3ب،الطباخ،*نرا!منمئهمحيت!ال!بالتي
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الشامبلادفىالمشانيةالععكريةالعيلاضا!اليص......+.....................

الطائفةيخ!وجلىوادمقسكانلان،طبفينظرأؤهمفحلكما،فيها

الحاراتوضباندمثقاضراتودعم.ثعولهممتقساال!ليةالانكثارية

المثتركالقاصمكانتالتىالمحليةالمصالحعنالدفاعفيالرليةالانكث!ارية

دمثق.ابناءباسمهلىاالقوىتجمعالىالمحليةالمصالروأشارت.ينهم

ذكروقد،الثامفيالانكاريةعددصلالتقديراتواختلفت

علىالفزاليبرديجانحاكمهاثارحين،دثقانكضاريةعددان

فقهاءمنفيهمبماوخمسينمائةبلغقد،0152عامفيالفمانيين

دمقالىارسلواحين،قولالقابيالانكاريةعددوقدر.)1(فيةوصو

انهمخر2مصدرذكرحينفي)2(بالين،9165-9601/1658عامفي

)4(قولبالفينالتابيعددتدراايلا-ا/.دع!1(18عاموفي.ثلالمائة)3(

التىاسمانهمقوائمالىبالاستنادويبينالفيننداك2ايرليةعددوكان

هذهومن.اياسها)5(طىالرواتبدفمت
-لانتثصرفالرواثبلاننظرا،الفعليللحددمقياساصحيحالمتبرلاائماثمو

الفترةكلكفيطبانكشاريةوتدر.فنللمتووحتى،والمسنينللاطفال

.)6(الافاربعةالىبثلائة

،الامبلادفنحهمبحد،المثمانيونكصرت:السبدية-ب

المملوكية،السلطنةعناليهملت2التى(الام!يةالاراضي)الدولةباراضي

وارد.ويقدر،الخاص:الثلاممةبانواعهاقطاعشكلعلىمحظمهافأعطوا

افرادالىواعطى،(فضيةنقديةوحدة)اقجةالفمائةعلىيزيدبما

منلينفقوغ!هاالولاةبمناصبالحقاوالموظفينوكبارالمامةةالاص

اقجة،الفعثرينعنواردهويزيد،والزعاعت،اصحابهاعلىوارده

محمدضيق،برها!،الرمكهوارىلالملا3طعة،طودنبنس!-ا

.،2،12ب،،6291،691،التصأ،ص!

.ب15،الور!ة،(7859)ر!برينسمد!،بسةابن-2

.311،"ب،المحبي-3

.ب28،الورلة،قيالمهبنمسن-"

.ب011،ادرلة،السابقالصد-5

6.!حم3أهـ97*8!جه+!اء5(!!+9)،*!!أهـم9+!مهـهـ+هـم8،!.!و:"هـا،5هـ1!7اذ

أ.+
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....................:......................رالقال!بمعبدد.

ووزعاقجةمنعثرينالفباقلوارد.قدراللىي،والتيمارللضبا!وأعطى

عنزادوما.لهممماثاليكونالباهيةالفرسانمنالجيشافرادعلى

افرادمجموعوعرت.الاثباعبهجندواالوارداتمنالفرسانحاجة

بالسباهية.،وكيمارزعامتنوصمن،الاقطاعأعطىاللىيالجيشهلىا

العسكريا،تطاعيكنولم.المثمانيالجيشنرقأتمهؤلاءوكان

المقاتلرب!بفيةالسلاضةعهدمنلىامرهشاعاذالجديدبالشء

دينية،اوعصبية،قضيةمننداك1لهككنلماذعنهاليدافعبا،رض

بها.لبنملق

الادسالقرنفيالثامبلادفيالسباهيةقوائمتفحصمنويلاح!

السباهيةقائدوعرت.مملوكيأوكردياصلمنكانمعظمهمانعثر

صاحبهايرفعاداريةوحدة)صنجقكلنيبكالايووجد.بكبألاي

القوانينمجموعةفيوجاء.الولايةصناجقمن(امامهالحلمايالصنجق

القانونىسليمانالصلطانعهدفيصدرتالتي(نامهقانون)

القواتعددان،الثامبلادبموجبهاقمتالتي،(0152-1566)

)1(ره005هو،وطرابلىوحلبالشامولاياتمن!للفيالسباهية

الربكلعلىاوردهاالتيا،رقاموتنطبق،المثمانيعليعيىاماتبوذكر

الثلاثالولاياتنيالسباهيةعددانةعثرالسادسالقرنمنا،يخر

الرقةولايةفيالسباهيةعددالرقمهذاالىاضفناولو8)2(63؟ربلغقد

فيالسباهيةعدد،صبحالثامبلاد،وتاريخياجغرافيا،تبحتالتي

بكاملها)3(.للامبراطوربة12.ر535فدرهمجموعمنا(ر.9؟الثامبلاد

سلطنةاباناستانبولفيالانكليزيالسفيرسكرتع!،ريكوبولذكروقد

الصابمولاياتفيالسباهيةعددان،(1687-8؟16)الرابعمحمد

التىالفترةعلىهذاوينطبق7)4(6*ربلغوالرقةوطرابلسوحلب

7101!ألأ5!أ!4أ(هـاهـ5131).5!ى**ال!7!+ء،"هـ3!ا،0134+ا،"أ8"

لاهل"ههـ75895هـ++هـولم-لاءفىهـ3ا!8ءا2،.9107أ.م!أ.همه0،5010751أة

?.511-أ!و.

7.+لاولا"اأء"-!اأ!!م!+أول.!ا!أ+،،هلاأههـ"هـ+8!4أهـ83

+أاأهـ6أهـم40!!!ا"811!+أ8هـ+!"ل!ه!نهءم!أ*مما(1!8)،2.00عم

هم2.

3.ا.كد!

4.ا؟هكلا(الأ"كاء)-!"3كمهك!،كم53!5!!ثي

.18027"حاه!ي+ءهأء!0110751ههء12-41.
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الشاابلالعثمانيةالعمكربةالعيهمنم!مر.........................

هيالثامبلادفيرابمةولايةفيهااشحدثتالتي0166عامسبقت

.صيداولاية

لانعحظورهممعالواقعينطبقلاالنظرياليباهيةعددانوطبيعى

.وقدالحسكريةالخدمةمن!هربواانهمدرجةالىبلارضتحلقهمالرئيي

فيجداردان.موذكر.الخدعةلقاءالبدلمالبدفعلهمالدولةسمحت

وطبدثقلولاياتالفحليالسباهيةعددان1687بتاريخعلىكراكه

.)1(00،1بلغوطرابلس

التىالاقطاعاتالدولةاستمادتانالسباهيةعددتقلصعنونتج

دائرةتقلصعلىذلكوافحكس.جددلسباهيةكحطهاولم،شحرت

ونفقاتها.وظائفها،فضفطتالاقطاعبئؤونثمنىكانتالتيالدفترأمينى

وذ!،الحجطريقنيالقلاععلىبالمحافظةالسباهيةالىوعهد

تكنولم.المهمةبهذه0166عامنجماالرليةالانكثاريةالىيمهدأنقبل

واستثر،الازماثوقتيخمابهمواستحين.؟لكبمدمحددةواجباتيم

تدنىعلىيدلمما،القتالني،العسكريواجبهملا،الدينىحماسهم

الىثضاؤل)2(النقديالبدلدفحهموادى.العسكريةواهميتهمكفاءكهم

المسكرية.امميتهم

فيقويةالحثمانيةالسلطة!لانتحين:ارتز!ةاثمواى-!ي

لحبت،عصراالسادسىالقرنفي.فرهافي!لما،الضامبلاد

واخضاعالسلطةهذهتدعيمنج!هامادوراالنظاميةالقوات

الدولةفيالاقتصاديةالاوضاعساءتوعندما.لهاالشعوب

عصسر،السادسىالقرنمنالثانيالنصفمنبدءا،المثمانية

،الجنود،ومنهمالمركباتأصحابعلىذلكواثر،العملةقيمةانخفضت

لمرتباتهم.المنهارةالقيمةلتحويضالضرائبوفرضالابتزازالىفلجأوا

صلسلةحدثتوهكذا.عليهاثمردواذلكعنمنحهمالدولةحاولتوحين

".!اه!أ."لاه!!+؟!هءيرمميركر7(!هـ1).055م!-أ".

المتحدلمضطو!،اولبدالوالد!بمةدالوابدمطمح،الراليخليلمحمد-2

.ب2،،1"2،*ورالط053!مهبر!،بلنم!البريطعي
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..............................لم...............راه!الكرممعبد،5

مناطقمنبدءاالعربيةالرلاياتمختلففيالحسكريةالثوراتمن

افريقيةشمالثموالمراقالشاموبلادبمصرومرورا،اليمنفيالاطرات

علىوالثورةالتمرديخمالمساكرحذوالمحليونالامراءماحلىاوسرمان

جانبلا!باشاعلىبثورثياثمبلاديخ!ذلكولمثل،العثمانيةالادارة

الدينوفخو،عثرالابعمنالقرنألاولالحقد،فيطب-فيمنطقةكلس

والمت.القرنذلكمنالاولالثلثفيلبنانجبلفيالثانيالممني

القواعدفبلفتعثرالثامنالقرنيخ!المثمانيننعلىوالثورةالتحديقاعدة

الرسس،الحثمانيالجثىلتف!ونظرا.والمدنالارياففيالشمبية

مرتزقةقواتاستئجارالولاةالدولةخولت،وانكثاريةسباهيةمن

الىبدورهمالمحليونالامراءولجأ.الدولةلفؤونتصريففيلماعدتهم

أنواعووجدت.الدولةوجهيخ!سلطتىلدعمالقواتهدهايتنجار

وأهمها:الزمنمرعلىالمرتزقةالقواتلهدهمتمددة

،الامبلادفيالقواتهذهمنبرزمنأولوكانوا:السكبان-ا

منطقةفيثرالديامرديالام!جانبلاهـ،باشاعلىخدمةفيوذلك

قضتثم،التاليالعامفيدثقوحاصر،5016عامفيحلب-كلى

المعنيالدينفخرلبنانجبلام!الثائرحليفهخدمةوفى،الدولةعليه

.(1635-1951)الثانى

وقشىسكمقطسمنتتالفالاصلفارسيةسكبانوكلمة

البندقيةيحمللاالاصلفيوالسكباني.الحامىوثعنىوبان،الكلب

حين،اميرأوالامررامامويمثىساصرهنيإلكلبوبقودظهرهعلى

خدمالهميبيعونيناللىعلىاهمةاطلقتثم")1(الصيدالىيسر

.سكبانطمةكحريفالتركيةوسكمان.الماللقاءالقتالية

خليعلىانهمهامرفونويقول.للسكبانالامليامانيمرفولا

-للاخباريمتعددةعباراتمنويستفاد)2(البلدانكلمنالناسمن

ضيق،جرهانمنهصصر،ادمكابناءمن*يككوابم،ابودينيالحسئ-ا

ضيقيتم.ولم2،925ب:ا!،5791،6291ممثق،المنبدا&!علاح.د

.المم!!طا

2.لمره*7+هول!،+"-*11*"،!"!م!ط!د*!مه!!

!م!5!ام!!اهـأ7اله...،ك!.4!501اا!!+4هم3ل.ل.ولا!هـا+.!ه3أ8.

ك!أ-ءكها*ء!-ء9ا*ا5.!
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الشلمجةلالملمانبةالمسكربةالعب!منمعمو........................

السكبانان(1615عامالمتوفى)البورينىالصنالدمثقىالمترجم

طوووسماوراءالواقمةالمنحمةمنأي،روساصلمنالثامبلادفي

نابلى،صنجقيخ!مرةلاولالثامبلاديخ!ظهرواوانهم،والفرات

عر،السادصالقرنعنالثانيالنصففيوذلك،اثاملولايةالتابع

لم.)1(نابلىسكانلاخضاعاصتضدمهمالديالمثمانىالوالىخدتفي

قبلمن،عرالسابعالقرنمنالاولالربعيخ!،اصتخدامهمشاع

متمرسونبانهمالسكبانوصفوقد.الشامبلادفيالثانرين*مراء

.)2(لالقتالننونفي

الخدمةوفياثعلاعحمايةفيالثامبلادفيالسكبانمنواستفيط

فيأصرهمبايواءعنهمللمتزوجنأحياناوسمح.+(وفرصانكمشاة

هقلاءابىاض!منهمجديدةأعداداالامراءاحداستخدموحين.6لقلاع

القديمة.؟لطائفةمنهمالقدامىالىاش!بينما،الجديدةالطائفةبانهم

بلوكبرلبةقائدعنها!دلايقودمتمددةفرقمنالصكلبانوكالف

المركزقةالقواتباعدادعاقورنتاذاكبرةالسكباناعدادوكانت.باثى

بحد،منهمفيخلمتهكانالثانيالمعنىالدينفخرانودكر.الاخرى

صالي،باشامصطفىدمث!قواليفيهااصرالتى1623فيعنجرمحركة

طوابلى،والي،سيفاباشايوسف،منافسهواستخدم.)،(لات2ثلاثة

جانبلا!باشاعلىخدمةفيكانانهالبورينيوذكر.).(العال!هداعثل

ء)1(السكبانمن*تعثرة

باشية،بلوك،فرققادةبل،أعلىقائدللسكبانيكئلمأنهويبدو

المرلباتالىواشير.صداربركبةلهمقائداليكونأحياناأحدهماخت!

وأعطى.ثهرياردفمت،(علوفةمفردها)بالعلائفكقاضوهاالتى

2،*2.ا-البوربني،ب

."2،28ب،السابقطممر-2

و!ىادرمتمامدستيق،الد!مي*م!م!،الصلصيالضمىاممه-2

.912،8،؟،82،98،*،2.،32-31عا،+91،بهـوه،ابنصادام

.152،المصي-،

.،2،28ب،ابوويني-.

.2،271-،لسابق5طممر-6
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.............................................والحقال!ريممبدد،

وكجاوزت،بخشيشدعيت،اعطيات،ذلكالىبالاضافة،السكبان

تجمعانالسكبانمنفرقةكلعادةمنانوذ!لر.مرتبهمقيمةاحيانا

لمواذا.)1(ثمنهاأفرادهاويقتسم،تبيعهاثمومن،حدةعلىالفنائم

يروعونفوضويينالىماينقلبونفرعانعليهمالكبانعستاجريسيطر

.)2(الريفسكانوخاصة،المحليينالسكان

وذلك،للبحارةالاصلفيالتسميةهذهاستخدمت:أسوند-2

الثرقيينعلىالبنادقةقبلمناطلقتالتى"ليفانتينو"ل!مةتحريفا

واطلق.اسطولهمنياستخدمواالذين(ا!يفانتأيالمرقمن)

استماروهاالتى(4+!7!ط)لاوندتسميةالاوائلبحارتهمعلىالحثمانيون

اللاوند،منالبحارةهؤلاءتردوعندما.بدورهموحرفوهاالبنادقةمن

فبهاعرثم،المتمردينعلىالكلمةاطلقت،باخرين،واستب!لواوسرحوا

.)3(خدماتهمباعواالذينالمرتزقة

مثلالسكبان،،،وجندوارئيسيةبصورةالفرسانمناللاوندوكان

دمقفياللاونداسماقترندنرالثامنفيالقرنو.الرومبلادمن

وذكر.)4(الاكرادبلاوندنذاك2عرفتالتيالقواتهناومن،بالاكراد

الثانى.المضالدينفخرخدمةني،السبهانجانبالى،اللاوند

عرتخانيخ!دمشقفيواقاموا،بالاغاعرتقائداللاوندوتراس

نيمحاولاتبحدةالمثمانيةالدولةوقامت.لهمنسبةااللاوندبخان

أفلتمنوتمكن.عليهمللقضاء،عثرالثامنالقرنمنالثانيالنصف

-1783(ا*ا)دثقوالىالمظمباشامحمدبخدمةالالتحاقمنمنهم

.(018؟-1785)صيداوالىالجزارباشاواحمد

.251،الصفدي-ا

التاريخداتالونيقة،91ص،01رلمسبم،الثرعيةحلبمححمس!ت-2

التاريخراىالوثيقة،285عي،33و-سجل،(1625ايار2)2201/رجب،1

.(ول16شبات2)/9901*ولربيع92

3.-011."".5أ55!ول"011!**هءيه!ا315كله!أءه!هـ*صا!يلا0+90،2.1.107

4*،*ه"أءم!لأكو.7.طأ..!!

تضيقهـ،1175-اا"ه،اليوميةدمثصقحوادث،العلادالبديرياح!-،

.اهه،22عى،9591،الطوأ،بماصمبد!رءاحمه.د
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الشامبلادل!العثمانيةالسمكر8العياحأمظاهر.........!...................

اللاوندانكما.الحسكريةحملاتهمفياللاونددمثقولاةواستخدم

.والررلية)1(والمفاربةالدا،تيةمثللهممنافسةقواتمحاشتبكواما-لث!ا

التر-ليةا!مةمنصثقةوص،دالاتىمفردها:اسلالية-2

بالدالاكيةالقواتهذهوعرفت.الطائثىأوالاهوجوتعنى(ا!)

روميليةواليقبلمنالامرأولواستخدمت.وطيئهااندفاعهابسبب

الفسادودب.الميلاديعرالسادسايالهجريالماشرالقرنمطلعفي

اتراكمنانلىاكوجندوا،عثرالثامناالقرنفيالدالاكيةصفوتفي

دليبلقبقائدهموعرف.والمربوالبوسيينوامرواتيينالاناضول

بهمخاصخان،والمفاربةاللاوندغرارعلى،دمثقفيلهمو!دان.بائي

الدالاتية.بخانعرت

الحج،قافلةحمايةوفيحملاتهمفيالدالاثيةعلىالشامو،ةواعتمد

باسترار،الدا،تيةجانبيؤمنولم.الرليةكبحفيكلىلكواستخدموهم

.)2(دمشقفيالاخلاقىالفساديخ!ودسببوا،الاهلينمارومواوكم!ا

،البارودةاي(النفنك)حملةاصمةهذهكمنى:التفنكجية-،

عر،الثامنالقرنفيالثامبلادفياشتهرواوقد.المشاةمنوممظمهم

منهاجندالتىالمناطقبالتا-ليدلمرتولا.باشىالتفنكجىيقودهموكان

باشااسعددمنقوالىعهدفيباثيالتفنكجىانويلاحط.التفنكجية

الىانحازواالتفنكجيةان!لما،بفداديا)3(كان(1757-1743)العظم

يوحىمما،دمثق)4(الاكرادفيمعصراعهمفيوالموصليةالبغداديةجانب

الطرفين.بينمشتركبامل

فيكلفواانهمكما،دمشقفيالامنباقامةالتفنكجيةالىعهدوقد

الحموم،وجهعلى،وكانوا.دسثقخارجعكريةبمهامالازماتاوقات

ومنه!،الاخرىالمسكريةالقواتمن،تمرداوأقل،انضباطااكثر

عنها.عسكريةأهميةاقلكانوا

.72"،ادرلة،الصدتابئ؟السابقالمممر-ا

.ب2،،12.،*لدور،ا!تابن؟87،69،601ص،رريالب!-+

البمث!ا،لسطنينضيق،1782-0172ا!ممدلرء،بريكميغعيل-3

.15-1،ص،0391ءحرضا

.ا8"،البدرري-،
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..........................................رالقالكريمعبدد.

وقلة،عامةبصورةالمثاةمنالقواتهذهكانت:المفاربة-5

وكواجد.وكونىالجزائر،منعامنجوجه،جندواوقد.ا.لفرسانمنمنها

زاويةانويذ!لرشطويلبوقتالمثمانىالحكمقبلالثامبلادفيالمفاربة

نأعلىيدلمما،0014-208/9913عامفيدمثقي!بنيتللمفاربة

وطرابلى.القدسفيذلكمثلوجدكما،فيهاوجدتمغربيةجالية

وذلك،المفاربةلجامعاقدسفيزياركهالنابليالفنىعبدالشيخوذكر

.)1(3916الثانىثثرين-الاوللرين50111الاولربيعفي

يخ!دمئقفيالمغاربةمنطوائفسبعوجدأنهملاحظتهتجدرومما

شيخاماممسؤولشيخمنهاطائفةكلراس،عحرالثامنالقرن

الطوائفهدهواسماء.دمثقيخاالاعلىالمفاربةرئيىوهو،المث!ا!

الطرابلسية،،التونسية،السوسية،الجزائرية،الفاسية:هي

فيحراساالشامبلادفيالمقيهونالمفاربةوعمل.والمراكئيةالدراوية

.المجاورةوالحقولالبسايننفيومراقين،والاسواقوالحاراتالخانات

اللطاتاماممؤولين،المثا!شيخراسهموعلىالطوائفشيوخو!لان

لاغاخضمواالمفاربةمنوالعسكريون.طوائفهمافرادسلوكعنالفمانية

الطائفةشيخصدةفياصبحواالصكريةالخدمةعاتركواواذا،المضاربة

.)2(اليهابنتمونالتي

الملمطلباوالمجاورةبفيةالثامبلاديخ!اقامواالمغاربةانومع

هامادوراولحبت،شأنهالهاعسكلريةكطائفةتواجدهمفان،التجارةاو

التفس!.ويتلزما،هتماميث!،عحرالثامنالقرنفيالثامبلادفي

المرتزقةالقواتعلىالقرنذلكفيالولاةاعتمادازديادان.الصحيحفمن

الىللمفاربةالمستصرالتدفقولكلن،القواتهدهاعدادازديادالىأدى

كدفقلماذاوالسؤال،اخرىقواتايةتدفقيوازيهلاأنلىاكالمنطقة

فيها.استخدمواوكيفالثامبلادالىالمغاربة

دالعبه،الثكلمعرجدرحةلوامبهكبطلضيت،النابلسياننيعدهـ-

.9،2،الورقةانكل،5"!برلم،كبمبررجبعمةمحعبةفىمضكل!

سبل،انرمية!ضقصش!:وثطيمعاالداندهلهحولانكل-2

وانكل.(9172نش!9)1ا"ا؟رمدفى01التلريخراىالوليقة،صى.95،22

امبرى،،ضيقب!ضق4!ر!نعباولىبىالولكاا!لام،طودنبنسمد:!لك

.اهمي2.1ص،،691،سشق،ليمكاحمدسد
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الشلمبلادلىالمثمانيهالعسكزالعبةمنمطمر................د............

طربقمن،عرالثامنالقرنيمالث!امبلادالىالمضاربةتلىفقان

ويتفق.البحرطريقعناكوهاانهمعلىيدل،رئيسيةبصورةميلىا

جميعانعلىمايدلهناكولشى.بحركحزاةالمضاربةاث!تهارمعهلىا

منحربأصىماضمتوكث!ا.مفربيةأصولمنكاتالمضاربةقوات

مفربية.كانتوقيادالهاالرئيسيةعناصرهاومن،مختلفةجنيات

الجزائر،وخامة،المنربفيالاضافيةالقواتهلى.لوافرويفحر

خمىكلسفنهيرسلكانارالجزائردايالبمهاللىيالتجنيدباسلوب

الساحلعلىوترمانازبرالىوضاصة،اثرقالىسنواتستاو

لابناءالجزائرفييسمحولم.عنهاالقواتلتجنيد،للاناضولالحربي

يخ!الاللجيثىبالانتساب(بامولوظيعرفوايناللى)المجندينهؤلاء

!طلعواير3اللىالماطلنالمجندينأبناءمنعددوجدوهكلىا.خاصةحا،ت

الىوالحاجةائرتيةلاصولهمونظرا.المملنرصالىالحلىودخارج

فقلى،عثرالثامنالقرنفيالامنانملىمحيث،اثامبلادفيخلىما!م

حيثممرالىكوجهواكما،خدما!مليبيمواالبلادطكالىلوجهوا

.)؟(جيشهيخ!المملوكيبكعلياستخدمهم

بخانعرتدثقفيبهمخاصخانالمفاربةللجودوجدوتد

وكثررا.الحجقافلةحمايةوفيحملاكهفيالواليواشركهم.المفاربة

بالواليواحياناتولوالقابىباللاونددمقفيالمضاربةتواتامطدمتما

نفسه.

استخدمهمدثق،بلولاةعلىالمغاربةقواتاستخداميقتصرولم

فيمناصبةمنا!كمرفي،المضاربةو،جد.العمروظاهرلبنانجبلامرر

دمثقبكعليقواتهاجمتجنن،مثلا!حدث!لما،متقاثلتنجبهين

ضمنمفاربةوجد!لما،مغاربةصنوفهايخ!وكاناايعاحزيرانيخ!

دمثق.عنالمدافمةالقوات

:الى+لاثبنمداوماءعل6كل-ا

81!7!04ء!هأه+ص!هل!!م!!م!مه..!*!4"مه!ءأء!

.مم!-.!

مم!-"صه?!ه-4أ:كبنااها6صو
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.............................................رالقالكربمعبدد.

بصورة،القواتهذهكشتمل:المطيةالرديفةالقوات-د

كجدرومما.البدويةوالقبائلوالمدنالقرىمنالمجندينعلى،رئيسية

سيفال2ووالشهابينالممنيننمثل،المحلينالزعماءأنملاحظته

والزيادنهوالمتاولةالدينطمل2والحرفوشىل2وعسافل2و

مذهبهم،وأبناء،اسرهمدعمعلى،الاولىبالدرجة،اعتمدوا،وغ!هم

يقولمالتأييدهلىامثلومن.اليمنىاوالقض!ىالحزبينمنومؤيديهم

بضمةبحد،ةالاصصاحب،ن،المنتظمةالحثمانيةالجيوشمجابهةعلى

اصتهالىبالعودةيهتمكان،مؤنتهفيهاتنتهى،الامرمعالقتالمنايام

فتراتالحكمفياستروايناللىالمحليونالزعماءعمدوللىلك.وارضه

المرثزقةالقواتواستئجارمناطقهمموارداستفلالالىن!بياطويلة

سلطتهم.لدعم

عاساهمتواذا.المن!باسمالمحليةالدعمقواتالىواشر

التىالمنطقةباسمالقواتهذهعرفتماايرجانبالىبقواتهامامنطقة

هلىهمثلككلنولم.ت)1(الشوالىنسبة،ال!نوافنةمثل،عنهاخرص

علىلهاعطاؤهواقتصر،دعمتهالذيالاميرمنعرتباتلتتلقىالقوات

حزبيةأواسروية،سبابلدعمهوكانت،لتكريمهاعينيةاوماليةاعطيات

ف!ررها،او

الفلاحين،بينمنالقواتتجنيدالىالحثمانيونالولاةعمدوقد

دمقواليانوذ!لر.لهموالمرتباتاثوونةبتقديمالقرىسكانوطالبوا

القرىأمر،يبدو!لماالحصادموسمانقضاءبحد،1743عامصيففي

النظاماقامةفيليساهموا،منهاكلانفارعثرةبتقديملدمثقالمجاورة

والىاعر،ايضاالصيفوفي،اعوامثلاثةوبحد.)2(المنطقةفيوالامن

كلنفراعثرخمسةبتقديم،النممانمحرةحدودحتىالقرىدمشق

.)3(لبنانجبلعلىحملتهفيلمساعدثه،بتموينهموالتكفل،منها

.3.،35،28:لصضي5-ا

.،2،ررىلبدا-2

.79،بقلساالمصصرا-3
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الشا8بد،لىالمثمانيةالسطرمةالعيلامنمطمر.............................

للدفاءالسلاحوحملوا،المدنسكاناستنفرالطارئةالحالاتوفي

وكث!ا.)1(عدوانالىماتحرضتاذا،الحجقافلةعناو،مدينتهمعن

هامادورا،البأسامحابمنومم،والحرفيونالاحياءضبابمالمب

لانها،الدولةبممرنة،السلاحيحملونو!دانوا.بلدهمعنالدفاعفي

السكانحمايةعلىقادرةوغ!عثرالثامنالقونفيمستفعفةكانت

ا!ليين.

واعرابعرببتسمياتاليهملاروكلان،البدوولحب

علىسيطروافقد.المثمانيالمهديخ!الثامبلادفيهامادورا،وعوبان

القبائلود!ربت.المقبةالىطبعنيمتدفثرقىالواقعةالمنطقة

ماهددومنهااستقرمافمنها،الزراعيةالمناطقداخلالىالصفرة

وقد.الشامباديةمجالهافكانامبرىالقبائلاعا،والزراعةالاستقرار

عثرالسادسالقرنينفيالباديةنج!الموالىقبائلمجموعةسيطرت

مجموعة،عثرالثامنالقرنعطلعمنلى،عكانهاطتلم،عشروالسابع

فيها،السكلانزيادةبسبب،الحربيةالجزيرةمنقدمتالتىالحنزةقبائل

علىالمنزةشجعمماالموالىقبائلوضعف،الاقتصاديةالمواردوقلة

الضف!ممارسةفيهامدورللقبائلالموسميةللحركاتوكان.مهاجحتهم

كنتثرجنا،الربيعففي.الحثمانيةالسلطاتوعلىالريفينالسكانعلى

ثضغلىكانت،الكلالانتشارثبحا،ا،طراتالىالباديةوس!منالقبائل

هلىهبالتربفتقوم،الباديةاطراتعلىالمتواجدةالصغررةالقبائلعلى

بالمزارعين.اصطدامهاالىويؤديبالزراعةيضرمما،الداخلالى

علىلارواماوكث!ا،العثمانيةالسلطاتمعالبدوثحالف-وقلما

محاولةفي،العثمانيونولجأ.عليهاالثائريندعموااوالسلطاتهلىه

فيللبدوامررااوشيخاكبيرهمبزعامةالاعتراتالى،البدولتطبيعمنهم

والتكلريمالاعطياتعليهالدولةواسبغت،عليها!سي!طرالتالمنطقة

،بخطوهـالمواصلاتالبدوماكحكموكثرا.بواسطتهصياستهالتنفيلى

بالعراقالشامبلادثربطالتىالتجاريةوالطرقالحجطريقعنهاوخامة

.حلىربكلمعهمكنماملانلةالدوعلىوجبولهلىا،ومصر

صه
كما،لسلطتهمالبدودعمطلبالىالمحليونا،مراءماعمدوكث!ا

في،طبرية-صفدمنطقةفيسيطرالذي،العرظاهر،مثلا،فحل

725،-ب6"،*ودمط،المدنقابن؟702-502،السابقالصمر-ا
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..........................................راهقالر-عبدد.

وحيفا،عكلاعلىسلطتهمدثم،عثرالثامنالقرنمنالاولالربع

للمثمانيين،اسمياخضمت،عريتامارةوأنثأ،فلسطننوممظم

صخر"بيقبائلعلىاعتمدوقد.5*اعامفيمقتلهحتىواسترت

حكمه.لتدعيمممهاودزاوج،وغ!هاوالسرديةصقروبني

المماليكالنامبلادفيهامادورالمبتالتيا،خرىالقواتومن

.وكانالجزارباشاأحمدصيداواليعهدفيالذروةاستخدامهمبلغالذين

بهمليدعمالمماليكمنجشاواصطنع،ا،صلفيمملوكاالجزار

حكمفي،باضاسليمانمماليكهاحدظفه018،فيوفاثهوبحد.سلطته

نذاك2اشتهرواالذينبالمماليكالجزارلمماليكعلاقةولا.صيداولاية

!دلو!لانت.والتدريبالتجنيدوطرقبالاسمسوى،بفدادفياومصرني

هؤلاءشطرةالانتباهيلفتمماولكلن.الاخرىعنمستقلةمنهمكتلة

القرنومطلععثرالثامنالقرنمنالثانىالنصففي،الاغرابالمماليك

ضعفعل!يدلمما،والعراقالثاموبلادمصرمنكلفي،عرالتاسع

المماليكمنالاغرابالمغامرينلهؤلاءاتاحاللىيالامو،المثمانيةالسلطات

.(الافطار)1هدهفيالنحكم

الشم:!دليالمثماليةالقواتالمسكرية*مكانك-2

ونظرا.القواتهذهتدريبمستوىحولدقيقةمملوماتلاتوجد

ناالقولالممكنفمن،متدنيينالفتاليةوفاعليتهاانضباطهامون

ناذلكالىيضات.الحالاتاحسني!ضميفا،الاخرهوكان،تدريبها

طائفةالىانتبوا،والاطفالالمننمن،اثوهلينغررمنعددا

التدريبيتمانيفترضالتيالقلاعأنكما.)2(بالمردبللتقعالانكشاربة

ثجاريةمراكزاصجتاذ،الصحيحبالمعنىعسكريةمرا!لزتكنلمنيها

الاستحراضاتأقيمت،ذلكومع.سواءحدعلىوالمدنينللعسكريين

لاحةفي،مثلا،حدثكما،الحملاتالىالتوجهقبيلالمسكرية

كابينا:انكل،يلاي!رمد.ل!المماليكمولاكرسدم!عداللعول-ا

داليثمعيونوالرب،91هلا،!2،هعشق،17هه-1516،وممراثمبلار

.،791،رمثق،1516-1691

.ب"01،ب02،*ورمط،الص!تافي،مس،انكل-2

-82-

http://www.al-maktabeh.com



-157-

الشمبددلالمثمانيةالعسكربةا!يلامنمعمر.................".."........

الحج.قافلةسفربمناسبة،اوبدمضقالمرجة

بالتركيةاحداهاعلىاطلقفرقعلىالانكثاريةالقواتوتوزعت

غرفة،فىالاورطةلاقامةنظرا،غرفةاي،،اوضه"واحيانا"اورطه،)

عهدأواخريخ!الاورطةطيهااصبحتالتىالفوضىوببب.مهجعأي

الاضرارصنمجموعةعلىالاورطةلفظةأهقتنقد،الالكشارية

،أ؟يعليهااطلقفرقةفيالفرسانالسباهيةوانتظم.بالنظامالعابثن

بالاغا.الانكلشاريةقائدعرتحنفي،بك*لايوكرأسها

كبماهداوعرف،الب!قاي،الملمحاملوراءالجنودوانتظم

عددواختلف.بالبيرقاختصاراجماعتهالىواش!،بالب!قدارلدلك

الىالسلمزمنومن،خر2الىمكانعن،الب!قمنهاكألفالتيالقوات

القرنمنالاولالنصففيدمقفيقالب!عددانوذكر.الحربزمن

في،عددهانخمرحينفي،)1(شخصأخمسنحوالي!لان،عثرالثامن

.)2(انفارعرةبلخ،منهالثانىالنصف

هتفوا!سا،والابواقالطبول،الحملاتألناء،الجنودواستخدم

لتحريض،الامرأوالسلطانوباسم،المناسبةالدينيةبالشعارات

.الافرادلدىالنخوةواستثارةالقتاليةالفعالية

احتلالبمد،خارجيعدوانالىالثامبلاددعرضعدموأدى

ك!ربانكما.فيهاالمثمانيةالقواتكقاعىالى،لهاالمثمانين

لدلك،كبعا،بايرليةعرفتالالكثارية،التىالطائفةالىالمحلينالسكلان

مصالحعنكدافعممابأكمرالمحيةمصالحهاعنلدافعالقواتهلىهجمل

فخربقتالرغبة،مثلا،الدسثقيةللانكاريةلكنلمولهدا.الدولة

الانكش!ارية!قيدعدمعنونتح.الدولةعلىناراللىيالثانىالمعنىالدين

علىحتىكمردت،بينهممنفئةظهورالىالمثمانيةبالاوامرال!لية

بزءان،دميةوالففىاصىمق!ا!يصةالىاله،كعكبئععه-ا

.!مو!011أأء.".!ه"1115011::*د+،برل!عبى!ة،سمكلط!

.*72،االهلة،اء:6مكل

2-03.!.سم!هه!م!!م!مهءصم!ممحى7*!ء**8.مهـول
ل.هـأ،الاهح!03.،"!ء4!أ.ء.!
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البديرياحمداليهمأشاركما،الزرباواتاوبالزربوعرفت،رؤسائها

كحنى،(!هء)يونانىأملذاتتركيةوالتسمية.الحلاق

.ضويالنو

فحاليةاو،طاعةاو،تنظيماباحسنالمرتزقةالقواتتكنولم

للنصر.منهااكثرللاخافةأرقاممجردبل،الاخرىالقواتمنعسكرية

وحين.غنائممنتتوقعهومااجورهاعلىالحصولالرئشيهمهاوكان

دمثق،،الذهبأبىبكمحمدبقيادة،المملوكيبكعلىقواتهاجمت

القواتاخرجت،ايامعرةلمدة،1771حزيران8فيعليهاواستولت

بالمصا،المحركةساحةالى،عنهاللدفاعاستؤجرتالتي،المركزقة

.دمق)1(احياءلتنهبارتدتماوصعان

بمضعمدفقد.الفنائمتهمهاالتىالوحيدةالقواتهذهتكنولم

اثناءلهمالتابعالريففيالمتمردينعلىحملاتهمتوقيتالىدثقولاة

لحسابهموبيعهاالفلالعلىللاستيلاءمدروسةمحاولةفي،الحصادفترة

.)2(الحدومواردتدميرفيتصراستراتيجىلفرضولشى

فيماتتنافىولم،لهاقوةمصدرالحثمانيةالقواتثنوعيكنولم

التنوعهلىااوجدوقد.قدرتهااثباتنجماتتبارىاو،بناءلكلبينها

والاقتتالالاختلاتاندرجةالىالحسكريةالفئاتبينمميتةمنافسة

عطلمما،الحملاتفيخروجهاأثناءالفئاتهذهبينوقماما!لث!ا

هدهاناذ،بحدظهرتقدوالوطنيةالوطنفكرةككنولم.)3(فماليتها

تكنلمالجهادفكرةانكما.عئرالتاسعالقرننج!شاعتقدالمفاهيم

!دانوا،ومتمردينثائرينمن،الدولةأعداءلاننظراالاخرىهىواردة

واستحثت.خوارجانهمالدولةإعداءبهماوصممسلمن،واكثرايضاهم

ورسولهللهالطاعةبالمعنهاللدفاعوالثمبالجنودالمثمانيةالسلطات

قافلةنجدةعلىالسكانحثفيالدعوىمذهالمثمانى،وأفلحتوالسلطان

البدايعفرايب،الصدبقبابنالثه!هسئ:مخطو!لرلكتفاصيلانطر-ا

ار!ابع.وجايب

.9،،،5،بربك؟59،،9،هه،البدرريرل!مث!ان!ر-2

.ب3،،ب17،ا!رلة،الصدبقابنلدلكمننممدجان!ر-2
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الشامبلادفىالعثمانبالعسكريةالعياةمنمظمر.........................

لبنضويالحجمحملمالروغاب.للمخاطرنحرضهاحينالحج

الحصوليسهللمالثحبطاعةومن.القافلةلانقاذتحتهالمتطوعون

للقتل.الحبأفرادتحرضوحين،المسكريةالحملاتلثنعليها

تأمركانت،عثرالسادسالقرنني،القوةفترةني،الدولةانونلاح!

عثر،السابعالقرنفيضدهاوالامراءالعسا!لرثوراتقامتثم،فتطاع

الدولةتحدولم.التاليالقرنفيالمبيةالقواعدفيالثوراتوانثرت

السكانولاءتتقطب،وجشها،وولاتها،ادارتهابفادطالحثمانية

الحرفيةكالنقابات،الثصبيةلمنظماتهمالانتماءالىءؤلاءفممد،المحليين

عصالحعنللدفاعوغررها،الاشرافونقابات،الاجا،ثبابوتنظيمات

.المئمانيونالموظفونمارسةالذيوالابتزازالظلمضدالمب

الشام:بلادليالعثمانيهاثفواتاسلحة-3

الجيش،مؤونةعلىللدلالةالامبلادفي،"ذخرة"تعبراستخدم

واستخدمت.وغيره(الجافمنالكمكالواحوبقسماهـ)شحيروقمحمن

وأثر.ومستلزماتهالسلاحعلىاللد،لة"جبخانة"التر!ليةالكلمةأنذاك

صاصباستدارته(الرشابههالذيبندقكلمةمنوهيثتقة)قيةالبندالى

احيانا،،واستخدمت.بالتفنكجيحاملهاوعرف،تفنكالتركيةبالكلمة

البتيةحاملوعرف.البندقيةعلىللدلالة،باروداو،بارودةكلمة

البارودصانحفهوالباروديامابارود.ةباختصاراوبالبواردي

،البندقلصانع(بندقجي)تعبيرواستخدم.وبائحهماوالبندقية

الحجرحناماوص،المدفعقنبلةالىواشير.وبائحهما،والبندقية

صانمهاوعرف،9وقللقنابرجمحها)قلةاوقنبرةباسم،الحديداو

هدممنهاالغرضو!لان.صناعتهافيالهاونلاستخدامه،بالهواوينى

عليه.تقعما

،الثامبلادفيالحثمانيةالقواتاستخدمتهاالتيا،سلحةوتنوعت

واشتملت.الحيواناتجركهاللىيالميدانمدفعالىالخنجرمنوتراوحت

على،السيوفالىبالاضافة،والدبوس،والبلطة،الفأسعلى

هداواصتخدم)الطبنجةالناريةالاسلحةومن.والرماح،أنواعها

ذاتبندقيةوهو،الطويلوالبارود،(ايفابالحربيةالتركيالتحبر

الثانياالنصففي،الامبلادفي،يبدوكما،استخدمت،طويلنصل
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............................................راهقالكريمعبدد.

صلىيخ!التروستفدولم.التفنكجيةقبلمن،ثسالثامنالقرنمن

استخدمواالبدون3ومع.)1(كثقبهاكانتهذهلان،الناريةالاسلحة

الفحاليةيلىثلىكان،المقلاع،التقليديللاحهمفان،الناريةالاسلحة

خحورهم.علىيربطونهعادةوكانوا.استممالهفيلحذقهم

عن،المادةفي،الصاكرتخلىوالالتحامالمواجهةمماركوفي

فتيلها،واشماللحشوهاالوقتتوفرلمدم،الناريةاسلحتهم

ثمنهوقدر،عاليةقيمةذاكانالجيدواليف.السيوفواستخدموا

القادةلكلبارتقدمهكانتالدولةانغرابةولا.)2(البندقيةقيمةبفمف

لدىالسيفاحترامعلىهذاويدل.القديمةالحارةعلى،تكريمهمحين

.ورغمالجيىعمادالفرسان!لانانسواء،منذحد،علىوالملمينالدرب

بحسنفتوحاتهموكسبواالصكريةامجادهمبنواالمثمانيينان

صفويينعن،اعداؤهميجارهمالمالذي،الناريلللاحاستخدامهم

.)3(لديهم!لب!بتكريميتمتعالسيفبقي،استخدامهفي،!مماليك

يترطواان،الناريالسلاحاستخدمواالذين،الفرلانعلىو-دان

.011،ادرلة،المديقابن؟3،283ب،انزيمماعل-ا

التاريخدا!الوليقة،7ص،57سبل،الثرعيةرثقمهمممصبت-2

القصةلي16التلريعلاىالوثيقة،8عا،(1723،ايدل2)/1135العجةفيا

.(1723ب182)/1135

واس!لطك!ركبىالممدمما*م!بنبرتالتيالمطدثةالمناسبةبهد.ندثر-3

السلطلقامم*س!ممرفيوثول،ممرالمثمانيياحلالعقب،المثماش*ولسليم

سديمنالشيااطرالىمنصرلكاتيتانت":لسليمممرتبكلمال،سليم

"ل!منصزوااتلما*دنمبهاتحيلتالتيالحيالةبهد.ومنتوفىهارومومن

انعاصاصاب!القتمتامراةبهارتلوالتيابندميةهد.وهي*سلامعدر

!ص)محم!نبيناشة4لانتر!منضومناليهسبقتنامابهاالرممااخترنالوونض

،،ارمو،فيم!فياحمد:انكل،"باليداهسبيللالابلاوعااوس!مبا!

،ا!ر*،.!ي!هم".4110بربم،عيونحلالوطنيهاجةلشطو!،(ممرتربخ)

""2.
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الشل!جدفىالعثمان!ةالسطتالعيهمنمظمر..........................

عثر،الثامنالقرنمنالخمسي!ناتاواخروفي.)1(استخدامهليحنوا

بالثواهى،عرت،المدافعمنخفيفانوعاالجتهجيباثااثهعبدادخل

.مميزاتومن.واحدراكبعنصرواستخدمه،الجمالظهرعلىحمل

فيعرونهاعطىمما،الجانبينالىبهولةادارتهالسلاحهذا

.)2(التسدبد

المحدنية،اوالحجريةالقنابرعادةترمىالتي،المدافعواصتخدمت

وا،الوارعفيالمتاريسنسففياو،والقلاعالمدناسواردهديمفى

منالاسوارتدعمكانتالمدنحصارواثناء.العدوتجمماتقذتفي

علىهذهكقوالم،ذلكومع.والترابوالحجارةبالخثبالداخل

.)3(الجيدةالمدافعوجهفيالممود

تتخدملمانها-لما،جيدةحالةفيالمدافعجميعتكنولم

وايتخدمهميداتلمةمناخذالذيالمدفعذلكومثال.بمهارةجميمها

االثاني،المحنيالدينلفخرالخاضحة،ارنونقلمةحصارفيالحثمانيوت

وانفزرمرينبهضربواوصولهحالونج!الفهمعنخارجكبره"وكان

استخدامفيالمارةقلةولبدو.)؟("انكرحيثامرهموتحطل

المملوكيه،القواتقائد،هباللىابيبكمحمدمحاولةفيالمدافع

احتلالبعد،للمثمانينموايةبقيتالتى،دثققلمةاخضاع

اطلقتهاقنبرةوعرينتسعفمن.ا*احزيران8فيالمدينةالمماليك

ويصف.مباشرةاصاباتفقطقنابرخمىاصابتهاالقلمةعلىمدافحه

ووقمتالجوالىعلةالقلمةعلىقنبرةضرب"بقولهذلكالصديقابن

وقمةالثالثةوفربالقباقبيةفيفوقحةالثانيةففربالترجمانبيت

..(عادثم)...القطببيتفوقمةالرابعةفضرباليهودحارةفي

قنبرةوعثربنخمسةففربباللبلاالقنابريضربانالطوبجىفأمر

وطريت،وسوها،ووزنها،لبن!ميةوصتانكل،87؟،الصفمي-ا

كب:لثرالسابعالزنمنالضمسينكاواعرل!بهاالتسديد

+م!ل04،م!57+!"ولء74مهـيهله!أال!ط3..91807+!ء.!أ

0751.?ا.!أ

.82،المبضيق،بمةابن،218،ص،البدكلي-2

.62"،الورلة،قيالمدابئ-3

.116-016،الصس-"
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.................................رالقالكريمعبدد.

الاسوفيفيوقمواوثنتينالخندقنج!وقمواوستةالقلحةفيثلاثةمنها

وواحدةزميتهابناحمدالسيدبيتوواحدةبيكمروانبيتوواحدة

ابنبيتقبالوقمتوواحدةالبريدبابشيتالبوابةحنكنيوقحت

امرجيبالثاعثمانانأيضاوذ!لر.)1("السلطانيطريقفيالقبانى

لبلادالمملوكيةبكعلىقواتغزوعنديافانيكانالذي،دمقوالي

كانابمدفحينورمى،دثقباقجادعنهاتراجع،ا*افيالشام

هناكثكنلموعندما.)2(كراجحهصعةاعاقثقلهمالانبئرفيبصحبته

يقتصرولم.القلمةفيوضمتفانهاالمدافعلاصتخدامحاجةمن

،المنالباتفي،قنابربدون،تطلقكانتاذالقتالاعلىالمدافعاستخدام

كبرزائرقدوملاعلاناو،بنصرللاحتفالاو،رمضانصومكاعلان

عنمحورةوهي،"شنك"بأنهاهذهالنارالىويثار.سارةانباءاو

."شنليك"التر!لية

.الحرباوقاتفيالاسلاحهابحملالنظاميةللقواتيسمحولم

خدماتها.تبيعكانتلانها،ممهاسلاحهافحملتالمرتزقةالقواتإما

محظمحملت،عرالثامنالقرنفي،الامنوعدمالقواتفوضىوبازدياد

الحرفيينان،القرنذلكفي،الامروبلغ.معهاسلاحهاالقوات

الناسوتابق.الاهنانمدامازاءأنفهمعنللدفاع،)3(السلاححملوا

وحمله.السلاحلاقتناءآنذاك

اوروبا،منالثامبلادتصلوالذخيرةالاسلحةشحناتوكانت

للاستممالاماوذلك،البحربطريق،استانبولمناو،ايطالياوخاصة

تصنيعجرىانهكما.فارسبلادمعالجبهةالىلنقلهااو،المحلي

وغرهاالسيوتمحلياالمصنمةالاسلحةومن.محلياالاسلحةبمخى

وغيرها،ومسايرنمالمن،الخيولومستلزمات،ا،بيخىالسلاحمن

؟الشامبلادفيمتمددةامكنةمنالحديدوالتخرج.البنادقوكذلك

،(وعكار،والمتن،وكروان،البترونفي)لبنانجبلنيوخاصة

حلب.وضواحى،الاقرعجبلوني،عجلونقرب،حوراننيوكذلك

عثر،التاسعالقرنفيجداناشطةلبنانفيالحديدصناضةوكانت

.ب58-581،*ورمط،الصدقيافي-ا

.ب17،الورلة،السابقالمصمر-2

.22،،بدرويا-3
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الشامبلادلمالعثمافيةالسعكربة8العيامنم!مو............................

القرنني،الشامبلادالىاستوردوقد.)1(الاجنبىالحديد6ونافست

وايشخدمته،قضبانشكلعلى،الهنديالفو،ذ،عثرالسادس

السويديالحديدوبادخال.)2(حماهفيفيةوالسيوالخناجريةطائفة

.!ليرةبضربةالمحليالانتاجاصيبعثرالتاسعالقرنفيالشامبلادالى

علىمحمدحكمابان،الشامبلادفيالفحممناجماستفلالوقبيل

الحديدصهرفيالاشجاراستخدمت،(0،18-1831)الالبانيباشا

-1788)الثهابيالثانىلر،لبنانجبلاميرولجأ.واستخراجه

،اجرةوبدونبالقوةالناسمصادرةاي،السخرةالى،(،118

.المحادنانتاجفيلتشفيلهم

باسمدمقنج!(البندق)والرصاصالبنادقصانعوعرت

ويباع.السلطةمنخوفامنزلهفيصابمملهيقوموكان،البندقجى

الظن،يمكنكما،وليى،المدينةانحاءفيمتفرقهدكاكيننج!البارود

السلاحاستخدامعلىسابقالسوقهذاووجود.اللاحاسوقفي

الممدنيةالاسلحةيبيعالاصلنيوكان.المثمانىالمهدنيالناري

البارودبيعيمكنولم.وغيرهاواالخناجروالرماحكالسيوت،البيضاء

ولهذا،وانفجارهنارهانتثاروسرعةاشتحالهلامكانيةنظرافيه

الخارجية،ومداخلهابواباتهاعند،المدينةانحاءعلىيمهدكاكينتوزعت

بهيأتونالذينالقرويينمنالبارودالدكاكيناصحابيتلقفحيث

لبيعه.المدينةالى

لان،الشمبعلىممنوعةتكنلمالبارودصناعةانويبدو

المقالعفياستخدمفقد.الاسلحةعلىيقتصرلمالباروداستخدام

وتجري.اعمالهمنجماالصياغاستخدمهالبارودملحانكما،والاعياد

عنونتج.القدمفيموغلةبدائيةايسىعلىالريففيالبارودصناعة

،بمبدا،المعلو!بنيلمر!لالقطو!دواني،المملولىاسكندرميسى-ا

،"المليةالدولةقالمناجم"،ثيكللويي*ب؟-"اه12.،ص،7091-8091

المعالنل،لامانيهنري*ب؟2*-771مي(،2018)ه،حزهالمث!ررساللة

5،9،"9-عي(،0091)8مزه،المثرل!،لبنفى

مجلة،"والصناتال!لىطوائف"،يوسكمحمدالودودعبد:انكل-2

.99مى،96911)91،شدق،ية+سلعولي!ا
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........................................رالقالكربممبدد.

بولهاكفاعلانالضتاءفيامهوتيخ!،الماعزوخاصة،الاغنامايواء

هذهعنكصدرالتيالحرارةبفحل،ذلكعنوثكل،اصسيالحجرمع

امهف.وارضجدرانعلىالبوثاسيومنتراتمنطبقة،الحيوانات

يبلغالطبقةهذسمكفان،عاليةوالحرارةالرطوبةتكونوعندما

الحالية.الجدرانذاتامهوتفيمتدليةرؤيتهاويمكن،سنتمتراتعدة

خثبية،اوعيةفيوضمهاطريقعن،تنضثم،المادةهدهوتجمع

لالىليصارللتسخنناوللثمىكحرضثم،بالماءممتلئةحللفيتوضع

للحصولمرةا!لثرمنوتمادالحملية.البوتاسيومنتراتعنالاوساخفصل

خثبية.اوعيةنج!،ثممن،وتوفع،البارودبملحعرفتنقيةمادةعلى

الذي،الفحمبمسحوقالبارودملحيمزجالبارودولصناعة

الكبريت،منوبكمية،الصفصافشجرمنافضلبصورةعليهيستحصل

مغارةومنالصينراسمنطقةمنجيدةبكلمياتيستخرج!دانالذي

،75:الممزوجةالموادهذهنبةوتكون.تدمرقي!ثرشمال،شجرة

البارودنوعيةوفقالنسبوتختلف.)1(التوالىعلىبالمئة15،01

لتحاض،الماءببعضالمزيجويخلط.ايتخدامهواهداتانتاجهالمراد

علىمثبتة،طويلةخضبيةمطارقبواسطة،يدقثم.الانفجار

انفجار.ايخثيةمناسببعدعلىيكونواانمنالدقاقينلتمكين،نابض

يمدثم.)2(الثحبىالادبفيثهور،القويةبزنوده،البارودودقاق

وهو،ومحوقصيرةقطعالىمتحولا،ويجفف،ثراشفعلىالمزيج

يستحملمنهفالناعم،ذلكبمدالبارودوينخل.بالبارودمايحرف

منوللطكد.الاخرىالحاجاتاوالمقالعفيخونةوالا!لثر،البنادقني

احترقفان،ويثحلاليدراحةنج!منه19لقليليوضعالبارودجودة

.7،محا،(*18)الثلاص،المبكالمقتطكسبلة:النشة!د.مولانكل-ا

،ثصالريةلالب!ودصنلعة!ميهوصفالدي،بور!ارل!الرحالةركرو!

امبريت،منجزء:بنشةميالقلارران،0181عملزارهاالتي،موراند

وعفه:انكل.الصصك-كاومزه،البارودملحكاونصفخمةضابل

ل..،ا!اكاءم!م.؟4"-،ثم9!ى!يم!3ي!ء!ا4+ه،،+هأ.عهـه.!م

.114.م!2

العطم!مر!التحبيةالتقاليدمتحفمحايص،*ممشفيق*شلاتفضل-2

ل!.وتقدروى،ثكلىبزيللد.القيمةاسدمدبهد.لاللافي،بمثق
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الشامبلاددالعشانيةالعسكرسةالعيةمقمظمر..........................

ردلمج!.فهواليداحرقوان،جيدفهوالاعلىالى

اوتالشامبلادمناطقمختلففيعدةكهوتوجدتوقد

:حماه،حلبمناطقفيمثلاالمتاوجدةكتلك،والماعزالاغناماليها

،حماهفيووجد.الدروزجبل،حوران،رنكوس،محلولا،صيدنايا

عهدنيتأسسالبارودلانتاجرسعسمصنع،الاغنامتكثرحيث

نترةعاملافيستونفيه1566(،وعمق-ا)02ءالقانونيسليمانالسلطان

وارواد.وطرابلسوحلبحماهقلاعتموينفيانتاجهواستخدم،اوجه

تناقصئم،المامفيقنطاراوخمسينبواحد؟156عامقبلانتاجهوقدر

أحمدأنوذكر.عثرالسادسالقرنأواخرفيوالانتاجالحمالعدد

حما،بارودمن!لمياتطلب،عثرالثامنالقرننهايةفي،الجزارباشا

.)1(بونابرتنابليونضدالقتالفي،ستخدامها

الحقدنيالصامبلادزارالذيبوركهاردتالرحالةروايةنجماوجاء

دمثقزودتحورانفيقرىعدةان،عثرالتاسعالقرنمنالثانى

.قنطارمائةلدمقسنوياارسلتالتىشحراقريةمنها،بالبارود

نيبيعالذيالبارودتنتجكانتاللجاهمنطقةأنأيضابور!لهاردتوذكر

.)2(وطبربةوعكادمق

النصففيدشقنيوجدقدالبارودلانتاجممنماانوذكر

ووجدت.)2(الانكشاريةحاجاتلدعرالثامنالقرنمنالثافى

ومن.أنذاك)4(دثقفيالباروديةحرفة،صحاب(نقابة.)طائفة

حماةقالبلرودصناعة"،يوسفالوهو!عبه:حملالج!دمصنعحولانعر-ا

؟67-82صي،،18شلد،(!مثق)*نريةال!ولييى!بلة،"ثرالعدسالقرنلى

،"وسوريةممرعلىنابليونحملهبمقهمةمملاراءادتبا!":نمسهللمولفوانكل

"3!لا.،صى،17ب،*نربةالىلي!سعلة

لا!ء340"!.1100ء6:4.215!ر()2

،9.اب،1652ا-851،،بزءان،!ثقالبلروليعدكراى،البلرودىعري-3

ضالنا:ان!ر-(

"5"،*!ا-لاهح+أ8!ممه،1088لاعو!+هه9أ*"98هـه5ا!أهـس!6ي!مهـأ!5؟س!!3ول

ح53ههأ،!م+ه49لامهـ+ج5"1104""10"88!هـ،"،الهـ5"6"ء،+ء"8+!4مهطع!هه

صم!لاهـامه**!!*5.ك!).مم3ل.!53!هـ8!0.هـ"ح!7ااهـأءم4،؟8أ+ه49لا

ح*"5،!ء3أ.18ءهـ05579"41ءأ.ه!
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........................................رالقالكريمعهدد.

اقتناءشاعالتي،والبنادقالبارودانناجفيعملواافرادهاانالممكن

علىحمصنطقةفيالدولةوفرضت.عثرالثامنالقرنفيلهاالناس

في،فدانكلعنبندقيةلهايقدمواان،القرنذلكاوائلفي،القرويين

الاجانبالتجار.وكان)1(الريفنيالامنواقامةاللاحلجمحمنهامحاولة

بتزويدالفرنسيونالتجاراتهموقد.بالبنادقالمحليينالسكانيزودون

.)2(والرصاصبالبارودالحرظاهر

المثمانية:هؤاتو*جتماعية*قتصاديةالنشد!-!أ

فتماطوا،متنوعةاقماديةبنثاطاتالثامبلادفيالانكثاريةقام

وأ،الضرائبلجمعكملتزمينوعينوا،الحرفالىوانتحبوا،الربا

وثفلوا،الاوقاتعلىوناظرينمتولينعينوا!لما،للملتزمينمساعدين

في،وسيطروا.حلبنيالجمركمصلحةفيوعملوا،المحتبوظيفة

عين!لما،!لب!ةبثروةتتمتح!لانتالتىالقصابينطائفةعلى،ايضاحلب

منمماصريهمغراروعلى.الصاغةلطائفةشيخاهناكافرادهماحد

ومكانتهمتروتهماهميةعلىيدلمما،المماليكالانكثاريةاتخذ،الاعيان

القروضاعطاءحلبفيالانكاريةبهقامعملوأهم.ا،جتماعية

الريفينيالمجالهذافيولظوا.والفرنجةاليهودفيهمبما،للسكان

الفلاحونواستخدم.حلبلولايةالتابحتينوحارمسلقينحدودحتى

اعطىماوكثرا.للدولةالفوائبتديدنج!القروضهذهبحض

ممهم.عقدوهاتروضبموجبوالثميرالقمحالفلاحينالانكثارية

واش!،ديونهمايفاءحتىغلالهااوالارضالفلاحونرهنذلكومقابل

مدتهوكانت.شرعيدينبانهالثرعيةالمحا!لمسجلاتفيالدينهذاالى

استملكماوغالبا.تمديدهايمكن،اضهرحرةالىثمانيةمنعادة

ونظرا.بديونهمالوفاءفيقصرواالذينالفلاحيناراضيالانكارية

استئجارالىالانكاريةعمدثالاقتصادينثاطهممجاللاتاع

-0011حمصمدينةتاريخاو)همصمنحمصابناهاحدمد!ات:انكل-ا

انطر:،569برلم،بب!وى*مررجمةالبلامةلىمصو!،(؟172-8هلاا)1135/

تاريعلالماجست!ضهلاة!ليهوندالممرممرالسيدالمغطو!هداهققو!د.353عى

..*91ممل!دمثقجامةكاوالميربا!لاالر

2-؟،3!هـم9؟!+ةم8!هـمء8!كا!ى.!ه42:+!؟18الاه810+ءأ17.كه
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الش!بلا،لالعثمانيةالسمكريةالعياةصأمظمر............................

والاراضيالبيوتباستئجاراموالهموظفواكما،طبيخماالخانات

.)1(الطواحينوكذلك،والمنتجات

عنعزوفهمالاقتصاديةبالقضاياالانكشاريةانشغالعنونتج

فييماطلونكانواولهذا،المحاركساحاتعلىعسكرينثاطبايالقيام

.وانسحبواالقتالنيتلكأواسافرواماواذا،الحملاتفيالسفر

حوالىعنذيتضاءلبداالريفنجماالاقتصادينشاهـالانكشاريةانويلاح!

من!دبرعددواندثار،الريففقربسببعرالسابعالقرننتصف

عليها.البدوتعديو!لثرة،سكانهالاموالالانكثاريةابتزازنتيجةالقرى

رئيية،بصورةالمدننيعرالثامنالقرنفينثاهـالانكثاريةوكركز

الانكاريةسيطردمشقوفي.اخرىغلىائيةوموادالحبوبفاحتكروا

وعنبرلدمثقالاقتصاديالريانيحتبرالذيالميدانصعلىاليرلية

بالموادتزودحيثالثاميالحجقافلةفيهتمركانتواللىيحوران

هناومن.النقلوسائلمثل،الاخرىاحتياجاتهاعلىوتحصلالغلىائية

،قولالقابىالانكثاريةوحاول.الحىذلكفيالجمالبايكات!لثرة

اثارمما،بنشاهـاقتصاديوالقيامالحرفالىالانتساب،بدورهم

الفريقين.بينالمداءمنوزاد،اليرليةاعدائهمحفيظة

الاقتصاديةللحياةوارباكفوضىعصرفكانتالمرتزقةالقواتاما

وكذلك،سواءحدعلىوالاريافالمدنسكانمنالمالابتزازهمبسبب

فيها.خدمتهمانتهاءبصدالمدنمنطردهمحينالريفباقتصادعبثهم

وطردهاالقواتهذهلمجابهةالمحليينالسكانفئاتتماضدتماوكثرا

امكلن.ان

الانكاريةمن!لثراانالمحليينبالسكانالانكاريةاندعاجعنونتج

منهمعددواصبح،دالثامبلافيواقاموا،السكانهؤلاءمعثزاوجوا

رسختهاالتيالنوضىصورةولكن.ائهورينعلمائهامنابنانهمومن

كلمةواصبحت.طويلةلفترةداصتالاهليننفوسفيالمثمانيةالقوات

فيالانكاريةعلىالقضاءبمدماحتىلفوضويعرادفةانكثاري

الثاني.محموداللطانيدعلى1826عامفيالمثمانيةالامبراطورية

*هتصلايالنشا!باخبارودمشقحلبفىالثرميةا!مس!!ضص-ا

لايحعكية.
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،...!........."......................،..دالقالكرلممبدوه

بلادلطالمثمانيةالقواتلتواجدالسلبيةالنتائجتحاظمتوقد

ضصمفبسبب،عثرالثامنالقرنفي،الاجتماعيةالناحيةمن،الثصام

أمرالحجانويلى-لر.وصدهاايجابياتجميعوفاقت،عليهاالدولةرقابة

السابعالقرنمنالاولوالنصفعرالسادسالقرنفي،عننالثامى

مناكثراولصنجقحكلاماكانوايناللى،المحليينا،مراءيننمن،عر

تحتوضمتالتىوالقواتاقامانهيمنىوهلىا،الامولايةصناجق

حانوحين.دم!ثقخارجحكمهمر!لزي!الحجتافلةلحمايةكصرفه

وللم،دثقخارجالحجقبةالىقواثهمعاكىالحجخروجموعد

هؤلاءاضحفوجن.اهلهاوكزعجدمققواتهتدخلاندونالامارة

المعنىإلدينفخرحروببنتيجةبمضهمعلىوقضىالمحليونالامراء

موظفناودمشقمنانكار-شكميننالىالدولةعمدت،لهمالثاني

ولايةفياكثراوصنجقبحكماليهموعهدت،للحجامراءعثمانين

الالكشارييمينلموحنن.المحلينللاعراءبالنسبةالامركانكما،الثام

التياالقواتمعدمث!قفيأقاملصنجقحاكما،الحجاير،الموظفاو

دمشقولاةحينبدءبتميينكلىلكواصبحالحال.القافلة)حمايةخصصت

الديالظلمعنونتج.عثرالسابعالقرنمنالاخرالربعنيللحجامراء

طلبان،دثقفي،غريبمركزقومعظمها،القواتهذهمارسته

العثمانىالسلطانمن،المراديمراد،المراديةالاصرةجد،علمائهاكبر

وظكوعجلونالقدسحكامالىوعودمادمشقعنالحجامارةبرفع"

ذلكبسببدمثقحاللاضمحلالالسابقالزمنفيالامركانكماالبلاد

بسببالظلمو!لثررونقهازالعليهاالحجامارةمارتحينمندثقفان

رفعالسلطانوبالغمل.")1(بهاالشدائدوعمتمحاسنهاوزالتفيهاذلك

شريف،2011/ء916،السنةتلكامراوعيندث!قعنالامارة

اقامتحيث،القدسصنجقحكمواعطاه،بركاتبنيحيىالممزولمكة

اعقابفي،يحيىوعزل،امركهكحتللقافلةالبدوعهاجمةومن.قواته

واليهالانالمثمانيالحكمطيلةبقيتحيثدصنقالىالامارةاعاد،ذلك

.باستمرارالحجامارةتسلم

وبقائهم،الحجلحمايةكب!ةباعداددمثقفيالجنودتواجدعنونتج

الدولةهيبةلضحفنظراالاجتماعيةالحياةاضطراب،ذلكبحدفيها

.ب*،ررت1،بداراط!،اليالمر:ن!را-ا
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النسلمبلادفىالعثمانيةالعسكر8العيامنمظمر...........................

روعواالذيناليرليةصفوتفيالزرباواتظهورجانبوالى.العثمانية

منوممظمهمالمردزقةالجنودوجودتكاثرفقدتوزعمائهمالاهلين

احمدصفوو.فقتهمبر،لدلكتبحا،(الخطابنات)وكثرت.يينضوالفو

الاخلاقفيانهيارمنسببنهومااخبارهنمدكراتهفيالحلاقالبديري

التيالاقتصاديةالضانقة،هؤلاء(الخطابنات)دكاثرأسبابومن.المامة

منمتمددةصادثالىادتوالتىعثرالثامنالقرنفيدثقشلت

الحامة.الاخلاقانهيارعلىحزنااواليدذاتلضيقإما،الانتحار

بحض،محبمضها،المثمانيةالقواتبينالصراعنتيجةوكانت

توفرعنالحا!لمةالسلطاتوعجز،المحلينالسكانعلىوتعديها

الانكثاريةمثل،الشحبيةمنظمالهمالىهؤلاءعمدانللسكانالحماية

،الحاراتوثايخ،الاشراتونقابات،الحرفيةوالطوائفاليرلية

فقدواا!المرؤيةعلىالسكاناعتادعاومثرة.عنهمللدفاع،البلدوابناء

،بمناسبة1621/1748عاماحداثفيالبديريذكروقد.بالمدلالحس

ي!دعوىييلولاالرشوةلاياكلكانولما"،المثمانيدمشقتاضىعزل

مناسبةوفي.")1(بحزلهسمواحتىزوجتهمععليهالثاماهلمالت

عبدواليهممندمشقسكانموقفالدمثضألاخباريوصفاخرى

فيهطمحتالزابدعدلهومن!:بقوله(1831-1817)باشاالرؤوف

.")2(الشاماهل

.231،لبدرويا-ا

1257/1782-1791،دلبنكحمصو*كلديق،المعثتىعيضعيل-2

.9،ص،1291،بهـده،سدلىرييضيق،2،18-
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بلاباالثئارفيلتئظيمالمحزثباتضلايزميى

ا!انيا!دثب

.عببهرجم!هـاصلاهـ

عية*لاببمةمثق

و*جتملكية*قتصاديةا!لاتبي،همالورأالحرهيةالطوائفلمبت

منكبرلسملتظمو!د.العثمانيالمىلي،الشملإدد،*لاهـية

*نتج،مج!ب!سواءا،الصهيةموانفب!،الملنفىوبظصة،طص!ن

الطوائفنشا6صلالحملمقكع!!يثأوظص.التسويقأم،الضيى3

الرحاكالا!و!د.)1(و*سلاميالر!!عا!،ليودورهاوبنيتهاكصلية

النصفد،*نافولب!الشكماناثذاةاطراىزارحينبد!ةابقطوب

الصناعهي!اانتطمهتي،*خيةفنظمدلتشار،عثرالرايع!رنمق*ول

.+الفتوةتقاليد!يوام!رجت،وجطد

العربي!الولاقيبي،حعنطيممنكب!ةلرجةالصهيةالطوائفبلفتو!د

تدفقتوحين.صميدمق!رعكرنيسألور؟ولمبت.كمثماليكحكملأن

اثرند،ال!بية*لطدركى،طصناعيةطثورةاعق!لي،*وربيةمبف!ع

إضماهـفىف!6درو.مناهستهامقالمصيةالبضلالعلمت،مث!رحعاسع

ممرلية.سوائف

الحرلية!وائفائواع

النوعية،فيمتثابهةاو،المدديخ!متساويةالحرفيةالطوانفككنلم

بسببوذلك،المثمانيفيالمهد،الفتراتجميعفي،الشامبلادمدنمختلففي

ودوليا.محليا،*قتصادينشاطهاحيثمنالاخرىعنمدينة!دلاضتلات

الثرعبة،الونائقلدلناكما،ودفرعمهاوأنواصاالطوانفبصددطبوكتميز

وفناها.الاقتصاديةنثاطمهالتنوعنظرأ
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رافىا!"بد...............................................

فبعض،مامدينةيخ!الطوائفانواعفياستراريةمنهناكثكنولم

بحضان!لما.منتجاتهالىالحاجةبتناقصشأنهثضاءلاوانقرضالطوائف

الحالعا!وكمثال.الحاجة-اليهلازديادللرأأنواعهوكثرتازدهرالطوائف

!لانوربما)الطواقيمنعيخ!القوالباستخدامشاعحنانهندكرالاولى

بالقوالبالطواقييشتفلونيناللىالطواقيةطانفةظهرت،(الطرابثىالمقصود

مقابلطوائصنلاثوبطلت،عثرالثامنالقرنمنالاولالربعفي،دمشقفي

.)3(المخملطواقيوطائفة،الزربابيةوطائفة،الزرباالطواقىطائفةهيذلك

وأنواعه،بالتبغعنيتالتيالطائفةشأنازديادندكرالثانيةالحالعلى؟يهمثال

الرسالةفيالنابلسىالقىعبدالشيخدمشقمفتيقبلمنالتدخينإباحةاثر

.)4(الدخانإباحةحكمفيالاضانبينالصلح.وعنوانهاوضعهاالتي

الطوائفلتطورممرفتنامقدارفي،توافرهاومدىالمصادرنوعيةوكتحكم

الرحالةكتهمامقارنةيمكن،مثلا!،مصرففي.مافترةاوماقطرفيالحرفية

الثانيالنمففيبهاقامالتى(نامةسياحة)رحلتهيخ!،جلبياولياالحثماني

الحرفيةالطوائفعنواصصاءاتتفصيلاتمنقدمهوما،عثرالسابعالقرنمن

حملةابانالطوائفلهلىهالفرنسيونبهاقامالتيالمقصلةالدراسةمع،مصريخم

وصف"المثهوراثولففيوضمنوها،8917عاممصرعلىبونابرتنابليون

عنوضعتالتيالدراساتتلكمثلتوجدفلاالشامبلاديخ!اما0)5("عصر

الثرعية.المحا!لمسجلاتفيالمبعثرةالمملوماتعلىالاعتمادوجبولهلىا،مصر

في،عرالتاسعالقرنفي،الثاميةالصناعاتودقيقمفصلوصفوهناك

هدافيوردتالتيالصناعاتمددوبلغ.)1(،الاميةالصناطتقاموسلأ

ومناك.محدثجديدوبعفها،شأنهتضاءلبمضها،صنمة435القاموس

القرنمنالاخ!الربعفيكتب،فيهاالئد!وعملياتللطوائفوموجزعاموصف

.)7(صثرالتاسع

الحمل.وتوزءبالتخصص،الثامبلادفي،الحريخ!التنظيمدميزوقد

فيماونورد،بالتسويقاو،بالخ!دماتواخرى،بالانتاجعنيتطوائففهناك

في،الثرعيةالمحا!لمسجلاتفيعنهامعلوماتعلىعثرناالتيالطوانفيلى

الطوائفكافةالقائمةكشملولا.ودثقحلبمنكلمن،الفتراتبعض

المحكمةاىإلجأتالتيالطوانففقرذكرتالثرعيةالولائقلان،ن!كالموصدة

وبينبينهااو،الطانفةضمنمنازعاتلتسويةاو،عزلهاو،لهاشيخلتنصيب

الطوائفقائمةفيندضولم.والسكانالسلطةوبنبينهااو،الاخرىالطوائف

دراصةهدفنالان"الشاميةالصناعاتقاموس"أوردهاالتيالصناعاتاسماء
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....................المثمصالىلالشمبلاررلط!لحع!م!!مر

التالية.القائمةفيللطوائفالابحديالتركيبواكبحنا.حرفيةكمنظمةالطائقة

خلاله.منوالتسويقوالخلعكالانتاجطوانفلمييزويمكئ

ودمثق،حلبمنامتمدناه!التيالثرعيةالمحا!لمسجلات؟!لرتوقد

وثلاثمائةمنيقاربما،عروالتاسععروالثامنعرالسابحالقرونمن

وأ)الاقسماوية،الأشجية،الأسا!لفة،الأديين،يلابارين:سطائفةومتن

جلالبائمى،البنبائص،البارودية،الامضاطية،الالاجعية،(البقماوية

لحمبائص،المبىبائص،الملونالسختيانبائص،(الجليلاتية)الخيل

البقارين،،البغالة،المكامة،البساتنة،البرورية،النمالبائص،الحاعوس

جلابىالتجار،البياطرة،البوزجية،ابجيةالبو،البكسمادية،البقالن

اين،لجرا،اكسيةلجرا،لتوكنجيةا،لتكجيةا،(لترابةا)ابننلترا،لنحاسا

ناأحيا)قرلحلاا،يةلحصرا،يينيرلحرا،ينادلحدا،لينلحباا،لحمالنا

الحوارين،،الحمامية،الجمالن،الحلوانية،(والجراحننالحلاقنن

،المعروكخبازي،الحصاخبازي،الافرنجيخبازي،الحياك،الحواصلية

فينألخفا،فينالخفا،الخضرية،الخثابنن،الخردجية،الخرامن،الخبازين

،الحوردباض،الدباغين،بحلبالمربابناءمنالخفافن،بحلبالأروام

الدقاقن،(للحنطةاالدقاقين(المدخنالسمكبانص)الدخانية،ا!جاجاثية

رامي،الدلالن،اصزيالخامدلالي،المفصدلالي،الدلالين،(شللقطا

الصختيانية،،الزربابية،الزراميزية،الرجاجيين،الرواسين،البضور

السكا!لينية،،يينالسقا،لسماةا،فجيةالسر،(وجيةلرا)السراجين

،(والواينالطباجنمعاحياناكدكر)السنبوسكيين،السمرجية،السمايرة

والخناجرية،،والقواسنن،السكاكينيةمعاحيانأ)السيوفية،اليورية

،(للثحمةاالشماعين،اللاحن،الشحارين،الشدودية،(والتروسية

صباغي،الازرقصباش،المباعنن،الصافرجية،الصابونية،الثواين

،الحياغ،الصناديقية،الصرماي!ية،الازرقف!الالوانصباض،الاحمر

الطواقية،،الطوافة،الخاصطحاني،الجلبطحاني،الطحانن،الطباجن

وا)المرقحية،الحجانن،المتالن،المبايثية،المباجية،المخملطواقي

والمناخلية،الغرابلية،الحاي!ية،الملافن،العقادين،المطارين،(المرقيانية

الحربرفتالة،الحربرفتالي،المفربلن،(والمناخلالفرابيلصناع)

،قازنجيان،ألفواخرية،الفراينن،ام!بالدولابالفتالين،المنداري

القطانن،،النملقطاص،القصارين،(اللحامناو)ا!عصابن،القاوقبية
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سين،ثعلاا،مميكاتيةا،فينلقواا،يةلقهوا*يةلقنوا،لقلفكا،لقلاثينيةا

البن،محممى،اللحفيين،ا!بابيدية،اميالنن،امونجية،اموايين

اضبوية،االسرروحكويةالرسولمداحي،للسروجالمخومين،المخملجية

المسلاثية،،المايرية،المسالخية،المزيكين،المروبمين،المرجلية،المدادين

بمصرواختصت،المممرانيةلطها1،المماصرية،المماريكة،المطافجية

،(الدبىويحملالزيتونيمصرمنعلىنفسهااهمةاطلقتوربما،السمسم

النحاسن،،النحاكن،النجارين،المنجدين،الملقية،المممارية،المقومن

انجيث،نقاشي،البوابيجنمالي،النمالين،ال!واتية،النشارين

الونارين.،النهودية

الطوائفانواعمنكب!أقسمأتفطيانهاهلىهالطوائفقوائمفيويلاظ

الحددهلىاقارنامافاذاذلكومع.)8(لهاعدديامسحابحاللكلولا

اصاهاالتيالطوانفعددمعودثقحلبفيالمتواجدةللطوانفالتقريبي

طائفة،262:بوالمقدر0166عامحواليلهازيارتهفيالقاهرةفيجلبىاوليا

والمقدر1018عامفيالقاهرةفيالفرنسيوناحماهاالتيالطوائفعددمعو!لذلك

عنبهالان.سبنسبةدمتعتقدالثامبلادأنلوصدنا،)9(طائفة391ب

الحرفي.التنظيم

الطوائفنسبةتحديديصمبأنهالملىكورةالطوائففيايضاويلاحظ

مما،بالمملنقامبعضهالان،بالتسويقالممنيةالطوائفا.لىبالانتاجالممنية

بينمنازعاتألىالمملفيالازدواجهلىاوادى.الحبالنطائفةفي!لما

فرز.يسهلالحدودواضحفبمضهاالخدماتطوانفاما0)01(الفريقين

اعمالبنيجمعماوبحضها،وامواتوالقنويةوالمتالينوالحمالن!لالدلالن

واللحفين.،والمنحدين،الضانديةمثل،الانتاجاووالتسويقالخدمات

يناللىالافرادعدرفةممر،المتوافرةالمصاثرالىبالاستناد،ويصحب

طائفةعددبلغعثلا"ص،،الناثرةالحلاتبعضفيالا،الحرفيةالطائفةشكلوا

ناوطيعى.)11(نحالاوعثريىصبحاملاا9عاماواخرفيدمشقفيالنحلاين

عددممرفةلنااليحولو.الطوأثمحضئيلةنسبةالاكمثللاالطائفةهلىه

يناللىلىةالانتاجفييمملونيلى-س9نجيةممرفةلامكنناالعرفيةالطوائفافراد

طريقفي!لانتالتيالبرفيةذاليو؟بخب،التسويقاوالضلماتفييمملون

السماتوبالتالي،باكاإدلبطهيلأبتم!ةوالبقات،الانقرافياوالازدهار

دركاتعلىبلاعتماد،بمكنننال-،!+؟.الاقتصاديةالبلدلحياةا،ساسية

-*-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-165-
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المائلية،واوضاعهم،حرفهمازدهارمدىمعرفة،الحرفيينمنالمتوفين

.)12(اسرهموحجم

بنالنساءاسماءغيابدرسناهاالتىالحوفيةالطوائفعلىيلاح!ومما

،النساءانالطبيعيومن.بالنساءخاصةطوائفغيابلكوكلى،أعضائها

ألقطن،قرءخل،هامةحرفيةباعمالقمن،ا،رياتفيأمالمدنفيسواء

النساءانتظمتاذافيمانعلمولا.الحصرلصنعالقثىحبالحبكاو،وغزله

كنالتىالمغلقةللحياةنظرأعنهاالاعلانيتيسرولمبهنخاصةطوائفضن

عين162لأا،ولتثرين3701/16صفر5بتاريخحلبمنمثالوفي.يمشنها

المحدالحمقسممنصصةنصفمحمداليخبنتفطمةللمدعوةالقاض

يناللىالحماعنطائفةبافراداسوة،الملخمنتاخلىهالحسالثمحلممل

اللىي،إلشماعنطائفةشيخبحضورذلكوتم.الثحساثمعلثتنلون

الماعننعادةهي!لما،بيوميوماحصتهاالمراةيمطىبانالقاضيامره

الثماعين.طانفةفيعضوأكانتفطمةبانبوحيماالنصفيوليس.)13(بحلب

كاملة.حصةياخدكانالشماعانحينفي،حصةنصفكانلهااعطيماانكما

ايضااطلقتاذالحرنيالتنظيمعلى"طائفة"كلمةاستمماليقتصرولم

الاغراب،المقيمينمنجماعةعلىاو،اليهودطائفةشيخفي!لما،دينيةطائفةعلى

حلب.عسكريةطائفةي!كما،عسكريةطائفةأو،المفاربةطائفةشيخفيكما

الاظلكحترفاجتماعيةفئةعلىلت!دل،اخرىمجالاتفي،اصمةواستمملت

وطائفة،الطرقوقطاع(البدواي)المرباثقياءطائفةفيكما،بلامن

ناالايخرةالطائفةعنمثالوني.السراقينطائفةاو،والسراقالحرامية

بدمث!ق"لاروام!وقفيجيبهامنقريثأعثراثنىبرقةاخرىاتهمتامراة

منانها،القاضامام،المتهمةواعترفت.الجيبوشقتبهاالتصقتوانها

.)14(ودأبأحرفةذلكوتتخلىالسراقينطائفة

اصليةكلطلالفةالبنيويمط!مرمميب

أعضاءره01اتوقد،بالثيخعادةعرتشخصالحرفيةالطائقةراس

بالواقعةحجةاصدراللىيالرصالقاضيونصبهاختيارهوأقر،الطائفة

المناسبةبهلىهالسجليخ!استضدمتالتيوالحبارة.المحكمةسجلاتفيسجلت

وكلمة.(الفلاكية)الطائفةعلىومتكلماشيخا(فلانا)نصبالقاضيانكدكر

الحلاتبمضوفي.)15(الطاثفةمصالحفييتكلمصاحبهاأنتمني،متكم"
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عرفألشالقصابينطائفةفيكما،باشلقبالحرفيةالطائفةشيخعلىأطلق

عرفالتيالممماريةطائفةوفي،بالثيخواحيانا،باشبالقصابرئيسها

واحيانأ،بابااخىلقبالدباغنطائفةرئشعلىواطق.باشىبالممماررئيسها

مطلعفي،الاناضولفياطلقتالتيأخالعربيةمنمثتقةاخيوكلمة.بابا

كلمةاما.الاخيةوجممها،الحري!على،بطوطةابنذ-لركما،المثمانيالتاريخ

عثر،الثالثالقرنمنالاولالنصففي،الاناضولفيا!تخدمتفقيدبابا

المبى.التركمانىالواعفعلىللدلالة

كانوا،رسميأالقاضنمبهحيث،المحكلمةالىالثيخرافقواواللىين

اش!الدينوهم،الطائفةفيالاسطاواتأوالاساتدةأوالمعلمينمنالغالبفي

المشيخةورثواالحرفمثايخبعضانويلاحط.الطائفةباختياريةاحياناالييم

اختياريةمو:فقةعلىالحصولعليهموجبذلكومع،اضتهماوابائهمعن

علىووجب.رسميابتنصيبهمالقاضىوقام،للمشيخةباختيارهمالطائفة

لاعضاءامكئبلىلكملميخرأنهتبينواذا،الحرفةباصولملمأيكونأناليخ

بدمثقال!دباغينطائفةمنجماعةطلبوقد.اخلاقهحسنرغمعزلهالطائفة

البابااحمدالسيدبنمحمدالسيدطائفتهمشيخعزلعلىالموافقةالقاضمن

وليساكلارافةممرعلىوقوفلهوليىالدباننهةأصالفيخبرةلهليسلأنه"

وقد.مهنتهمفيظلا!سببذلكوان"البابويةامورتماطىعلىقدرةله

غيرهلاباالطائفةافرادواختار،ذلكاثر،البابويةعنمحمداليدتنازل

.)11(القاضنصبط

قادرأ،مستقيماةدينرجليكونانالطائفةشيخفيكلىلكواثتر!

حين،يروأيى.بهراضينالاعضاءيكونوان،لهاصالحا،المثيخةاداءعلى

الثخوفاةب!بمحلولة!لانتالمثيخةأنالى،الضيخمنصبشنر

.برضاهعنهافراغهاو،المشيخةبأمورالقيامعنعجزهاو،عزلهاو،السابق

لثفرتألتى،الطانفةثيخعينالحالاتبمضوفي.المحكمةفيالفراغويتم

نصباءةابىصحةالقاضثبتماواذا.سلطانيةبراءةبموص،مثيختها

.1(الاالمث!بخةفيصاحبها

الشيخ،اختيارفيالاكثريةرايالحرفيينمنفئةعارضتماواذا

المحكلمةيالمجتمعونالحرفيوناتفق،المحارضةهلىهمئلقياممنخشياو

.)18("مقبولاءاممفاقا،يستحقبماالضارةمحهيفكلمنهمخالفمنان"على

لطانفةبالنبةحدثكما،لهاشيختميينترفضا!العرفيةللطائفةوأمكن

يكونالاالقديمةالمادةانادعتحين،1701/8016عامطبفيالمالخية
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ولما.القديمةللعادةومخالفةلهمظلماعليهمالثيئتحيينيخ!لانشخعليهم

.)9؟(رضاهمبدونلهمشيخيكونانمنعذلكصحةمنالقاضيتأكد

صوا!فيحرفيةلتجمباتفرعيونشيوخفيهاوجدالتيالحالاتوفي

وابياضة،،القلمةوتحت،والمدينة،السقطيةمثل،مثلا،حلب(احياء)

سوقفيكما،فرعىسوقفياو،النصروباب،الن!بوباب،وبانقوسا

منيتمكانالفرعيالطائفة!ئيخاختيارفان،الحابونصوقاو،المطارين

الطائفةشيخبحضوريتمالمحكمةفيتنصيب!هومن،المحليننطائفتهحرفيىقبل

.)02(مقامهقائماوالرئيسية

بهجمثرو!دان.الطائفةمنمرتبأتقاضىاليخانعلىدليلمنوليى

فقد،بقمتعالتيالماديةالامتيازاتبحضهناكومن.عملهمن،الغالبيخ!

دفعتالقحابينلطائفة(يمقا)تابحةكانتالتيبدثقالمسالخيةطائفةانذكر

.)21(المثيخةماللقاءقرلثاعثرينصنةكلالقصابنطائفةليخ

علىأ!للقالذينبين-!!يؤلطانفةمنعادةالطائفةشيخواخت!!ص

احيانأتحور،الاصلفارصيةكلمةوهي،(اصتاد!أوواحدهم

اللقبهدالاهيةونظرأ.العربيةمملمبكلمةايضااليهواثر.اسطهكلمةالى

فةالرسومحلم.بهامحابهعرففقد،الواحدةالطائفةضمن،المهنيةالمراتبفي

.والاجراءالصناعفيهيعملبهخاصمفلاقامةلهيحقاللىيهو

فيمانعلمولا.الصانع،المهنيةالمرتبةفي،المحلماو،الاستاذبمدويأش

مرتبةالىيرتقىانقبلبهايلتزمانمنللصانع،بدزمنيةمددهناك!دانتاذا

وحدهاعي،المدةعنالنظربقطع،المهنةاجادتهانأم،المطماو،الاستاذ

علىتدلقداصتثناءاتهناكأنويبدو.الملياالرتبةالىبهبالانتقالامفيلة

ذكراذ،المهنيةالقواعدا.نهيارعلىأو،المهنةواجادةالمهنىبالتدرجالالتزام

.)22((،ومملماصانماذاتهالنهاريخ!لدمنالصناعمن"!القدسى

والاجراء.المحلمينعددمعبا!اونةالحرنةفيالاكبرالحددالصناعوثكل

تمايخرالمحامونوحاول.عليهأجرأوثقاضوا،الحرفةفيالحملعمادوكانوا

الديللصانععندئديحق،نه،لهممنافستهملتحاشيمحلمرتبةال!ترقيتهم

د!دانهاجرةيدفعأنالمعلمعلىوكان.بهالضاسمثغلهلهيكونانمملماأصبح

.ثيء)23(ذلكمنالصانعيضصولا،الث!غرمد:ثصليحذلكفيبما،فهاومصرو
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وكان.بالغعادةوهو،الاج!أواببتدىءيرالمهنيالسلمأصفلوفي

فىلك:يوضحالتاليوالمثال،رسسعقدبمو!،المعلمقبلمنيتماستخدامه

ابن،بدمقاثفمىاثماضلدى،الطباعالصبيمحمدالسيداستاجر

صناعةفيعنيدهليثتنىالحا!لمباذننفسهفأجره،الرحمنعبد،البالغاخيه

العقد.يومفيكبدا،سنواتثلاثمنهماكلمدة،كاملينلحقدين،الطباعة

بهايحتفضمنهااربحة،مصريةفضةقطعستاليوعىالرحمنعبداجروكان

ومثروبهمأكولهمنالرحمنعبدنفقاتلتفطيةالبممحمدالسيدالمستاجر

حمن.لر!لىعبدافمانتدقيتانلباايتانوالمصر،منهالتيلابدالوازمهئرساوينتهوز

مدةت!لهنيالاج!بقىخر2مثلوفي.)26(الرح!نعبدوالدبحضورالمقدوتم

.)25(يوميأمصريتان،اليوميةنفقاتهالىبلاضافة،لهودفع،سنواتخمس

ولكنالمثايخثيخهوللطوائفاعلىرنيىوصدالىاشاراتوهناك

ملاحياته.وممارسةالفمليوصدهالىاشارتقلماالرعيةالمحاكموثائق

عجلانبنالدينكمالمحمدالسيدبنمحمدالسيدان)26(المحبيذكروقد

مثا!ضخكان،ا/6915..؟عامالمتوفى،اثافمي،الميداالدمقي

صحرفي.عط"منأ!لثربانتظامالدكرباقامة،يبدو!لما،اهتمومنه.الحرف

يرجحومما."الحريرونسجيمينه!لسبمنيأكل!لانوربما":المحئيويقول

علىبا،شراتيتملقاشحائرياكانمابقدرمهنيايكنلماث-شيخعملان

وشيخ"المحبئىقولالحرفاعضاءبينالرمزيةوالطقوسالاحتفالاتاقامة

اليه؟شارالمفىوبهدا."الصنائعلاهلوالعهدالشديحقداللىيهوالمثا-

القرنعنالاخ!الربعفي،"اللمشقيةالحرتفيتاريخيةنبدة"فيالقدسي

منجكافنا.ياحمداليد،المث!ا!شيخان2(الأالقدسيوذ!لر.عثرالتاسع

فيموروثةالرتبةهدهوان،حرفةاوصنحةمنشيءعلىيكئلم،المجلانى

وان،الصوفيةالطرقومشيخةالاشراتبنقابةأيضأاختصواالدينعجلانل2

حفلة(النقيبعنهينيبالحالهلىهوفي)نظريأأوعمليا،يرأسالما!شيخ

صانعةدرجةالىدرجتهعنانتقالهعندالاج!أوللمبتدىءيجرونهاالتيالد

انتخابه.عندثيخالحرفةيباركانه!لما.معلمدرجةالىارتقائهعن!دللصانعاو

بالضبةاسا.مراتعدةالفاممحةوتتل!،"لالمحزم"المرشحبرب!الثدويكون

ويزود.المثرفالوصايالليهوريوبالنسبة،الربانيةالصلاةفتتلىللمسيحى

ئم،الخللمنيكقلهبامارابلهويعن.والمهنيةالاخلاقيةبالنصائحالمشدود

اللطانعهدقبل،ثيقثا-ان)*(القدصتولأما0)28(الحاضرينيولم

الحرفمثا!علىك!رةبسلطةتمتعكان،(1861-9183)المحيدمبد
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......................."لمثمشاسلاثمبلاررل!الرلالتنعيممنص

وثائقفييؤيدهماهناكفلشويضربهالسجئيخلأمنهمب!ءمنفيلقيوافرادها

.الاعماكهلىهلمثلالرئيىالمصدرسالتيالرعيةالمحاكم

،عدةوظائفوجدتالحرفيةالطانفةفيالمهنيةالمراتبهلىهجانبوالى

اندثروبضها،النقيبوظيفةمثل،تقريبأالمثمانيالحهدطوالاستمربحضها

الحرفية،الطائفةفيكبرىبسلطةالنقيبتمتعوقد.فتراتعلىاستحدثاو

المحكمة.فيالطائفةثيختنصيبحضرأنهكما.الطائفةشيخعناحياناوناب

اختيارفيالطائفةأعضاءمعاشتراكهالاملفيحرفياكانانهعلىيدلومما

شيخاقتراحع!ىبناءالقاضقبلمنوظيفتهفيالنقيبويمن.لهمشيخ

النقبووجا..الطائفةفيالمملمنبينمنعادةواختير.)03(المحنيةالطائفة

الصايحةأوالحىطائفةمستوىوعلى،الم!دينةفيالرئشةالطائفةمستوىعلى

شيخالطائفةوكانةككل)31(المدينةتنتظمالتيالرئيسةالطائفةمنجزءهيالتي

ومما.أفرادهاواخلاقالطائفةقواعدانتظامحسنعلىبالسهرالنقيبيكلف

ازاأطائفةاحرفبىبين،بذكركانانهالطائفةفيالنقيبشأنعلوعلىبدل

وجد،ائايخشيخغراروعلى.مباشرةالثيخبعد،المحكمةالىشخصواما

)22(الحلاقالبديريأحمدوذكر.النقباءبنقيبعرت،اعلىنقيبللنقباء

نيالحلقةصاحب،القادريالحلاقمحم!دالثخبنالرحمنعبدالشيخأن

كان،(3(17أيار02)156/1الاولربيع26فيوالمتوفى،الامويالجامع

نقيبجمعويدل.والطرقوالصنا!الحرفط!دمقفيالنقباءنقيب

وطىاهميتهعلىوالطرقوالصايعالحرتنقباءع!السلطةيديهبنالنقباء

الصوفيةالطرقبينتجمع!لانتالتيالرابطةيظهرمما،بالطرقارتباطه

.)33(عهدهفيكثرأنقصتقدالنقيباهميةأنالقدصوذكر.والحرفيين

-

منثشقةوالكلمة،باثياليكيتم!نصبوجدالنقيبجانبوالى

تمنيوباض،وامريمالاخلاقيالرجلاي،فتىوتمني،التر!ليةيكيت

ممهاثركالذي:الئيخقبلمنالطائفةفيباشياليكيتوعين.الرئشى

اهلايكوناناختيارهفيوروس،الطائفةاعضاءكبار،الانتقاءعمليةني،احيانأ

اليهودالصطارينطائفةانوذكر.المرضيالوجهع!ىبهالقيامعلىقادرأ،لممله

يكيتعيهاالقاضنصب،المدينةفيالمطارينلطائفةتابمةوه!،بحلب

أعضائهامنوعددالعطارينطائفةشيخمنبطلبوذلك،يهوديأباش

ا!مورفيالطائفةشيخعن،احيانا،باشياليكيتوناب،ويهوول)،3(مسلمين

استمراراوربماحضوراأكثرالنقيب!لانتذلكوعع،)35(بالطائفةالمتعلقة

فيماتميتهتضيرتوربما.اليهلرلمالقدسىانبدليل،باشيالي!تمن
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راقىالثربممبدد...............................................

الشيخينتخبهاللىي،)36("الجاويثىأولىالشاو"القدسيذ!لروقد.بحد

لهلىايردولم.الحرفيينالىالثيخاوامربمابلاغويقوم،الطائفةواعضاء

اعتمدناها.التىالثرعيةالوثائقنج!ذكر،الاممبهلىا،الموظف

لطائفةبالنسبة،بائىالاونجىهوخر7رتبةصاحبالوثائقوذكرت

الطحانينطائفةمنالمتفرعةالطائفةهذهشيخولمله،بحلبالخاصطحاني

،قبلالقاضعن،باشىواليكليتافقيبغرارعلى،نصبوقد.(الطحانةاو)

مستقيمايكونانفيهافرادها،وروعيوكبارالطحانينطائفةشيخطلبعلىبناء

لفظةاامماجةباخراج،غيرهدوناليهوعهد.عملهااداءعلىقاثرا،دينا

،الممروك(السميكالمستديرالخبزوتمنى،!لماججمها،الاصلفارسية

خر،2شخصامماجهاخرجواذا.والحلاوة،الافرنجىوالخبز،والسنبوسك

وني)فضةعئمانىالفويفرم"التامةالحقارةممهتفعللأباشيالاونجىغ!

ا،مويالكبيرللجامعالنذربطريق،(فضةعثمانىالافخمسةخر6ثال

.3(الابحلب

!لتخداوهى،بحلبال!دلالينلطائفةبالنبة،اخرىوظيفةوذكرت

.)38(لابنهالدلالةوظيفةعنشخصفراغحضرالدي،الطايفة(كاخيااو)

الدلالين.شيخساعدياحدكانوربما،المساعدتمنىواصة

هذافيوتحني،999/1561عامنيحلبنج!"مقدم"وظيفةذكروورد

مثل،بالخدماتوتمنى،شيخهامنهامل،طوائفسبعرئيى،المثال

الاشخاصاحدوكان.والبغالة،والقايين،والمكلامين،والحمالين،المتالين

للحصولسلطانيةبراءةعلىحصلقد،محمدالحاجابنالدينتقيالمسمى

القاضي،ولكن.محمدبناحمدا!اجصاحبهامنالطوائفمدهمقدميةعلى

فيمحمدبناحمدالحاجابقى،الطواثفهلىهاعضاءمنعددطلبعلىبناء

من:،حوالهاخبيرالملىكورةالمقدميةامورفيمستقيمرجللالانهالطائقةمقدعية

في(،مقدم"وطيةشاعتوتد.)93(،ال!دينتتىمنبهااولىوهويخ!ه

بدليل:يبدوكما،تتمولمومها،المثمانيةالفترةسبقتالتيالحصور

عشر.السادسالقرنبمد،الوثائقفيورودهاعدم

العرليةالدالضبنملات

لتكاملنظرأ،ببحفهاالحرفيةالطوائفمناكثرأواثنتاناحياناارتبطت

الضرائبتأديةفيللمثاركةاو:اخرىعلىحرفةلاعتماداو.المفيةالحرف
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.....................أشعيطىفىالشمبلاةفىطر"التنديممنسر

ا)حلاين.بطائفةوثيقةعلاقةعلىكانت،مثلا،الحماميينفطائفة.الجمامية

علص،5؟16ذار5501/262محرم28فيطبفيالطائفتينبنالاتفاقتموقد

الحمام!علمالىمعأالحلاقواجرةالحماماجرةوامطىالحمامدضمنان

ا!االحماماجرةأعطىواذا،بالتساويوالحلاقالحماميبنذلكينقسم

علىاحدهمايمترضفلاوحدهالحلاقالىالحلاقةوأجرةوحدهالحماص

ئفةمعطا(برالاصانص)ينالأبارطائفةتفقتاقدو.04()شئأمنهيطلبولاالاخر

الثري!الاولىالطائفةتأخ!بالثري!الجلابجاءاذاأنهعلىللثري!المدادين

اليقطينجاءاذاانهاليادةوكانت.)41(الفلي!الري!والثانية،الرفيع

الخضرية.وطائفةالبقالينطائفةبينبالتساويقسمللبيعحلبالىالجلب

.)42(حصتهاعنللثانيةالاولىالطائفةتخلتالمراتاحدىوفي

فيالمتقاربةالطوائفمنلمجموعةواحدثيخعينالحالاتمنعددوفي

التىالسنبوسكليينوطائفةالشوايينوطائفةالطباخينطائفةمثل،الاختصاص

هذاانويبدو.واحدشيخ9162ب3601/283محرم8فيحلبي!لهاعين

وثائقتدلكما،منهاطائفةكلشيخيلغلمالثلاثالطوائفبينالمثتركالثيخ

والسكلاكينيةفيةالسيوطانفةعلىشيخعيناخرىحالةوفي.الفترةتلك

فيةالسيولطائفةشيخوجدذلكومع.)43(والتروسيةوالخناجريةوالقواسين

إلحرفيينذكرعدمسببهوالاختصار!لاناذافيماندريولا.)44(فق!

الاخرلىالحرفانام،الاثهركاتالتي،فيةالسيوطائفةجانبالىالاخرين

ذا،الواقمفيحدثكما،منهاملشيختيينلهاوحقاعمالهاوسعتق!د

.حدةعلىالسكاكينيةطائفةذكرت

إلحلاقينطائفةمثلمهنةمناكرالحرفيةالطوائفبمضوضمت

ببمضيفوم!نالحلاقانالممروتومن.واحدثيخلها!لانالتيوالجراحين

يؤيدوما،بالحلاقةالجراحيقومانالفروريمنلشومن،الطبي!ةالاعمال

ناوالشائع.)45(فق!جراحلقبحملواالطائفةهذهافرادمنعدداانهدا

اماهواليهاالجراحينا.ضانةأنويبدو.انفرادعلىالحلاقينطائفةتدكر

الجراحينانأو-امثرةهموالحلاقون-الطبنيالحلاقعملبحكغاستطراد

بعدةفماوذكر.الحلاقينمعفاندمحوابهمخاصةطائفةايجادمنيتمكنوالم

نيذلكععالحلاقونواستمر.)2،(بلىاثهاقائمةالطبلصنمةد!لانوصد

ب1261/011شحبان6بقدمثقفيالسلطةلهموسمحتالتطبيبتماطى

الصيففيالراصدةالحلقةممريحددانعلى،العلقبيعفيبالاسترار5؟18

.باراتبخمىالثتاءوفيباراتباربع
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لاقى..............................................!.!ب!5!3

للطائفتننوكان،الاخرىمنهاالواحدةتبعتحرفيةطوائفوهناك

تصنع)الصاغرجيةطانفةفقدكانت.بثيخهاطائفةكلاحتفظتأوواحدشيخ

طائفةلثيخوكان.ح)7الدباغينلطائفةتابعة(الموسيقيةالادواتطود

مىعددعلى!لطة،الفتراتمنفترةفي،باباباخىالمعروت،ال!دباكن

والنهودية،،والحياك،فيةوالسيو،النعالوبائص،الخفافنثل،الطوائت

متفاوتةبكلمياتالجلداستخدمتالطوائفهلىهلانربما،والخياطين،واللبادية

بحلبالخياطينطائفةشيخالقاضقررخر6مثالوفي.متباننةولاستممالات

منعددبطلبوذلك،فيها(القبماتصانص)المرقيانيةطائفةعلىشيخا

.)48(الطائفتيناعضاء

شيخأمنهمالكلانرغم،اخرىطائفةتبصتالتيالطائفةوعرفت

الطوائفوكانت.المساعدةتحنى،تر!ليةكلمةوهلىه،لهايمقبانها،مستقلا

المساهمةهوالتبميةمنالرئيسيوالهدت.الانتاجفيعلاقةذاتلبمضهاالتابمة

القصابنلطائفةيمقادثقكانتفيالمالخيةطائفةانذلكمثال.الضرانبي!

بمالعرفت،السنةفيقرشاعثرينالاولىالطائفةتدفعانذلكواقتضى

فيمساهمةقرثاثلإثننالىبالاضافةوذلك،باشالقصابالى،الميخة

وتض،التر!ليةاوردومن،الاوردياو،العرضمال)الجشيبةض

(القبحاتتصنعالتي)القاوقجيةطائفةحاولتخر2مثالوفي.)94((الجيش

منلىملضة!!لانتوالت(الطواقيتصنعالتي)العرقجيةطائفةبهاتلحقان

طائفةهدتوكان.الضرائببدفعمعهاواسهمت،الخياطينبطائفةالقديم

لاننظرا،الضرائببدفحممهاتسهمالمرقجيةطائفةتجملانالقاوقجية

نج!!لانتالتى،المخملقيالطواوطائفة،الزربابيةوطائفة،الزرباالطواقىطائفة

لطانفةلاقدرةوانبطلتقد،الضرائبدفعفيالقاوقجيةمعتسهم،السابق

اليها،قجيةالعرطائفةبضمطالبتولهلىا،بمفردهاالفريبةدفععلىالقاوقجية

.)05(القديمةالمادةيخالفلانهذلكرنضالقاضيولكن

ليخيحقكاناذاماكقريرفيالطائفةافرادورغبةالتقاليداعتمدتوقد

طائفة!يخانحدثوقد.عثيختهالىاخرىطائفةيضمانالطوائفاحدى

السروحكويةالرسولمداحيطلالقةمثيخةاليهوجهتق!دالبخوررامى

وقرر،القاضىوافقهمذلكهلىالاخ!ةالطائفةافراداحتجوحين.النبوية

.ء06)51(بهمخاماشيخالهم

نج!الضرائبالماهمةمزوليةإ؟يفق،تحملالطائف!التاببةالىوبالاضافة

امورالمتبوعةالطانفةثرصانايضاألتبميةاقتفتفقد،المتبومةالطائفةمع
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........................"لمثمقياسىفىالث!مبدررلىالحردالتن!يممنمطاص

حينالقاضيذلكعلىاكدوقد.الطائفتيننفعفيهلمالهاالتابعةالطائفةومصالح

منذالاقسماريةلطائفة(يمق)تابعونانهمالبوزجيةطائفةافراداعترف

الطائفةعاىتسيطرالكب!يرة--دانتالطائفةانعلىذلكمنونستدل.)52(القديم

اقتصادية.تبميةمنذلكعلىيترتبمامع،واحدفصيلضمن،الصغرة

واثاريأواجتماعيأاقتصاريأالحرفيةالطوائفاهمية

منوهىلمالدقيقوالتخمصالعملتوز!مبداالحرفيةالطوائفطبقت

متخصصونصباغونوجد،مثلا"،الصباغةمجالففىةالمنظمالاقتصادصفات

ببقيةواخرون،(النيليأوالكحلى)الفامقبالازرقوأخرون،الاحمربالمباغ

وصد،الىامصباغةعلى،الفالبني،هؤلاءعملاقتصرحينوفي.الالوان

وشيخه.طائفتهتخصصولكل.الملونالحريريصبغونخرون2صباغون

محليأ،والحريرالخامتصنيعوبالتالى،الصباغينعملرواجعا!ذلكويدل

بقتلمتخصصةطائفةالحريرفتالةبينووجد.وللتصديرالداخليللاستهلاك

،المنداريالحريربفتلمتخصصةوأخرى،والبلديوالابلقالطيالحرير

الصفةذاتالحريرفتالىطائفةجانب1)!،اميرالدولابعأىبالفتلوثالثة

المامة.

القحابينشيخمثلا"فهناك،جفرانياصاسعلىالحملنيتخصصووجد

،الرربباببصايحوثالث،النصرباببصايحوأخر،بحلبالسقطيةبصايح

ثيخ669/1588فيالقاضوعين.نفسهالوقتفيبانقوسابصايحورابع

،الاخرىالثلاثةبالصوايحالقصابينعل!اعلىثيخاالصقطيةبصايحالقصابين

القحابالمثايخهؤلاءويتبع.)53(بهورضاهمالصوايحهلىهمثا-بحضور

حلب.نيبمامةالقصابينطائفةعنالمسؤول،القصابينضخأي،باش

طائفةمثل،الجفرانبوالتوزعالتخصصبينجممتطوائفووجدت

بحلب،اطزيالخامدلاليطائفةوهناك.بحلبالصابونبخانالصفصدلالبى

طائفةجانبا!ا،المدينةفيالرئييةالاسواقمنعددفيدلالينوطوائف

شيخما.طائفةومل.المامةالدلالين

بينهم.ثشرءتاو،بالميحييناو،بالم!لمينخاصةطوائتووجدت

لمناختيارهاالقاضلابلاغالمحكمةال!!ئخصتالتي،الطائفةاختياريةوضم

يبينوهدا.مداهبهماختلافعلىالطائفةلاعضاءممثلين،عليهاشيخاينصب
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رالقاكلبممبدد...............................................

المقدرةواولوية،هؤلاءالحرفيينبينجمعاللىيالمشتركالحرفيالقاسم

القصارينطائفةفي،مثلا"،اتفقوقد.خر3شءايعلىالحرفيةوالخبرة

وافرادهاالطائفةشيخبمعرنة1627ثموز3601/16القمدةذي6في،بحلب

للقصروالدسوالمناديلوالشاشالخاممنلديهميتجمعماان،والقاضى

تقررثم.)54(للمسيحيينواثنانللمسلمينمنهااربمة:اقسامستةبينهميكلون

بينهمالقصريكونان،1627الاولثرين/116*.صفر5في،شهرينبمد

.55()يةلسوبا

المطاريناليهودطائفةمثل،مدهبىاساسعلىطائفةوجدتماواذا

اختلافعلى،اعضائهاعنوممثلونالعطارينطائفةشيخاشترك،حلببم!دينة

.)56(هذهالحطاريناليهودطائفةعلىباشىيكيتتمييناقتراحني،مذاهبهم

للقصابينسمحخر7مثالوفي.بهاخاصشيخالطائفةلهدهكاناذافيمانعلمولا

المسلمونالقصابونبهيبيعالذيالسمرعلىدرهمبزيادةاليهودطائفةمن

القصابينطائفةووافقت.وصماليكهمفقرأعرليهودالىالزيادةهذهليدفموا

بحلبباشالقصابيسمحلمومن.كز(المحتسبيمارضولم،ذلكعلى

المتبمة،للمادةخلافا،المسلخخارجالاغتامبدبحالييودللقصابينوالقاض

خر2مثالوفي.رسغبرعليهاويترتبالسلطانيةبالدمفةالاغنامتدمغحيث

اليهودمنواللىهبالقضةمروبصىطائفةعلىشيخايهوديأالقاضىنص!

.الاخرىالمدامببينالمهنةهدهشاعتاذافيمانملمولابحلبنهي.

وبينبينهممثتركة،اووغرالمرب،العرببالنزلاءخاصةطوائفووجدت

عثر،السابعالقرنحلب،فيفيبالمفاربةخاصةطائفةفهناك.المحليينالسكان

وو!ت.)06(وكسحاةالحراسةشعنيا-لثرافرادهاوعمل.ونقيبهاشيخهالها

اساس!!!مبنية،المفاربةمتحددةطوائف،عثرالثامنالقرنفي،دمثقفي

وا،ألملماو،للمجاورةدمشقفيالمقيمينالمفاربةعددمثرةنظرا،جفرافي

شيخالطوائفجميعوتراس،شيخهاطائفةلكلووجد.كمسلحينالعمل

اضونسية،أ،السوسية،الجزائرية،الفاسية:هىالطوائفومده.المشايخ

.)61(والمراكشية،الدراوية،الطرابلسية

طائفتان،(الخفالحلىاءيبيعونيناللى)حلبفيالخفافينبننوجدوقد

،(الاتراكأي)الاروامالخفافنطائفةفهناك،افرادهماهويةحسبمنقسمتان

اشتركالشالطو؟ئفومن.)62(بحلبالمربابناءمنالخفافينوطائفة،بحلب

يأخدونالدين،بحلبالسقاينطائفةالمحليينالسكانمعالمربالنزلاءفيها
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...................!لعتمصاسل!اثمبلادل!طعرل!التنيمضامعص

القرنمنتصفحوالى،ضمتوقد.المقامبابداخلالطواشيقسطلمنالماء

.)63!حلبيونواربمةمصريونمنهماربحة،افرادثمانية،عثرالسابع

وجودثهومواصفاتهالانتاجنوعيةفيالحرفيةالطوائفقحكمتوقد

اوائلفييماتفقوابحلبالحريريةطائفةافرادانذلكمثال.واصارهواجرته

بالمناياتية:المعروفةا،ثوابمننوعينينتجواانعلى،عثرالسابعالقرن

والثاني،ذراعوعرضه،اذرععرةوطوله،طاقالافكرةعنيتكونالاول

مائتاالنوعهلىامنالثوبووزن،طاقالفعثراربمةالىالفعثرثلاثةمن

ثمنطمنوتسقطقيمتهتحسبالنوعينمنثوبكلطولنقصواذا.درهم

مناواليخوبممرفةالريفالثرعبحسبيستحقهماصاحبهمعويعمل

اتفق،خر1مثالوفي.)64(ذلكفيدخلالمحتسبيكونولا،مقامهيقوم

للحريرالقتا!ينطائفةشيخمعالمقادينطائفةوشيخالحريريينطائفةثيخ

تكلونبالاجرةالايخرةالطائفةتفتلهاللىيالحريرانعلىوالبلديوالابلقالثطي

القتل،بحد،الازرقباللونالحريرصبغواذا.درهمالفملقرشيناجرته

الوزناصبحواذا.درهماوسبمينستة،الصبغبعد،درهمالمانةوزنيصبغ

اللىيافتال1مناسنقصويؤخد،بالزيتمفثرشاالحريريكونذلكمناقل

،اخرىمناسبةوفي.)65(والحقارةالاهانةمنيستحقبماويعامل،فتله

ثلاثةتشتغلهاالتىالزرقاءالفو!طوليكونانبحلبالحياكطائفةاتفقت

يكونوان،ذراعربعالاذراعانوعرضها،الحلبىبالذراع،ربحاالااذرع

سبمةمنهاالواحدةقيمةتكونوان،وجفافهابالماءبلهابمدذراعهااعتبار

ومن،عثمانياوخمسونمائةيومئلىالقرضدامماففيأعثمانياواربعين

.)66(الحقارةأنواعممهيفحلخالف

وحسنبرفاهم،بحلبوالمناخليةالفرابليةطائفةافراداكققوقد

خمسةعلىالمناخلشفلبكونانعلى،اجبارولاا!لراهف!من،اختيارهم

الضارةمحهتمملذلكك!واشتفلمنهمخالفومن،القديمةالمادةعا!،طوق

.6(الابحلبالاموياميرالجامعوقفلجهةعثمانيبالفويغرم

الثامنالقرنمطلعفي،بدمثقالقوافينطائفةشكت،خر2مثالوفي

اعطانهمعنتمتنع(البقرجلوديدبعونيناللى)البقارينطائفةانمن،عر

القلةهـملالاعتباربعينكأخلىولا،واملاالنعلمنيومكلاليهيحتاجونما

ويبيعونجلودستةيومكلللمدمنيبيمونبانهمالبقارونواعترف.وامثرة

علىالبقاريناجبارمنالقوافننثمنعنذاك2فتوىومدرت.لفيرهمالباقي
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الفتاوىالىواللجوء.)68(بذلكالقاضيوالتزم،الجلودمنمخصصعهمرفع

عميقاالخلاتكانواذا،دثائحاأمرأكانالحرفيةالطوائفمنازعاتحلفي

.)91(الامرفيالمذاصبجميعمفتيواستث!طوائفعدةوثمل

الطائفة:ابناءمن،نيهاالعاملينعلىتوزعالم!توردةالخامالموادوكانت

على،عثرالثامنالقرنمطلعفي،بحلبالنجاروناتفقفقد.!ثيخهمقبلمن

علىشيخهمفيوزعهاالخثبسوقالىوالدفوتبالخشبالجلابجاءاذاانه

خثباشيخهممنالحكاماخدواذا.حالهمتتحملهمابحسبالحرفةاهل

طلبواذا.برضاهمالحرفةاهلعلىالثمنفيوزعثمنهااعطوهوماودفوفا

حالهم،تحملمقدارعلى،منهمالشيخفيأخدهالسلفةبطريقمالاالجلاب

الخشبثمنيمنن:لنجارينحرفةأهلمناحدلاوان،الحلابالىويدفحه

لهماكانالقاضيولاالمحتسبلاانيؤيدومما.الا.(الثيخسوىوالدفوت

الذيالمحتسبعلىاحتجتبحلبالبساتنةطائفةانالحاجياتتسعررحق

فيذلكبتسميرالمادةتجرلمبانهواجابواوالملفوتالقرنبصبشمررطابهم

.)الا(محارضتهممنالمحتسبومنع،القاضيوايدهم.المحكمة

الىاجاؤاماونادرا،الفالبيخ!فرديأكانانهالحرفيننعملي!ونلاظ

الملونالرهـيرصباشطائفةافراداتفقالحالاتاحدىوفي.بينهمفيماالثركة

تقسمثم،الثركةبطريقيصبغونهللصباغةيأتيهماللىيالحريرانبدمشق

واتفقوا.يبينوهالم،سباب،بعدفيما،ذلكعنعدلواومنهم.بينهمالاجرة

.لأ()2لنفسهيتناولهاجرمنلهحصلومهما،حدةعلىمنهمكللثتغلان

وطبقهالحرفيةالانظمةشجعتهقدالعملفرديةنحوالاتجاهانويبدو

يمملونالدين)للسروجالمخومينطائفةمنطلبالقاضانذلكومثالالقاض

ولامستقلدكانفيفهمواحدكليشتفلان"(الجملطدمن؟ثروج

تبقىانيحنىوهلىا.)73("المسلفينضررأفيهلانالعملفييشتر!لون

والحالة،مجالمنولضى.متوازنةزملائهمعوعلاقاتهمحدودةالحرفيامكانات

ومن،فيهاكيرتفاوتلحدوثوبالتالى،الثرواتيخ!ثضخملوصد،هلى.

،انصناعثرواتومستوىالمملمينثرواتمستوىبينقائمايبقىالتفاوت

منظورني،مطمأليصبحيترقىالصانعانصحيح.الواحدةالطائفةضمن

مالراسيقتض،حرفةكمملم،بهخاعىحانوتافتتاحومن،صرفمهني

وهذا،لمملهاللازمةالادواتذلكفيبما،الحانوتظولثراءبهيستهانلا

.(كدك)بالتركيةعرتما
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....................المتمصاسفىالشمب!دلالوداح!عديممنس

عرةالتاسعالقرنسنتصفحوالىفي،دمشقفيالكدكعرتوقد

المدنوبمضالفتراتبعضوفي)4!("بام!دكعنهالمميرالدكانعدةجميع"بأنه

.)5!(كالك!متقوتضمنتلوحدهااستخدمتاو،بكدكظوكلمةاقترنت

الفقراءالحرفيينعلىاحيانأصمبفقدالماديةوالاعباءالصحوباتلهدهونظرأ

بهم.خامةمثاغلواقامة،المهنسلمفيا،رتقاء

عملوا؟لذينالصناعأجورزيادةفي،الاحيانبعضفي،المعلمونوعارض

القاضالىابتهلواالحلبياتالقطنياتعملفيالصناعانذلكمثال،لديهم

وذكر.فضةقطعةنلاثينالثوبأجرةاعطوهميناللىمعلمبهممنلينصفهم

بسببوتظلمواالحيفواظهروايوميذالمثلاجرةدون"ا،جرةهلىهانالصناع

اجردان.المحلمينبمواجهة،وشهدواالخبرةأهلالمحكمةالىوحفر،"ذلك

.ذلك)6!(بدفعالمحلمينالقاضىفأمر.قطمةوئلاثوناثنتانلصانحهالواحدالثوب

ثهالكرصناعةفيالمملمينبحضرفض،الزمنمنقرنينبعد،اخرمثالفيومن

يفيلا،نه،قروشثمانيةوهو،يأخلىوهعماالسداأجرةزيادةالصناعطلب

ثالزيادةدفععلىالمملميناجبارللصناعليىأنهالقاضوحكم،بمعيمثتهم

خدمتهم.تركاوبين-الحموعن!-ايملمينالص!ناعوخير

حانوتفيتقومالمثاغلاننجدالفالبفيفرديةالحرفيةالمبادرةكانتولما

المصابغعلىذلكوينطبق.دارفيأو:خاننيقائمأو،مستقل(دكان)

فان،محدودأ!لانالداراوالحانوتاستيعابأنوبما.النسيجواعاكن

.وسطحهاث!نواليتجاوزلم،واحدشخصلدى،ثلا"،-النسيجكاأنوال

يرأستمتخصصة6فتمجمحضفي--،سوالسلعبيعاماكننجدحينونج!

متفرقة،كانتالحاجياتتصنيعحوانيتمعظماننلاح!،السوقشيخمنهاكلا

غرارعاى7للحياكةاو،للمصابغحي،مثلا!،هناكيكنولم.المدينةانحاءفي

اطوائفثابمضومن.القوافينسوقاو،القطنسوقاو،الحريرسوق

فلها،السروجيةاو،السيوفيةاو،الصياغمثل،اننيوكبيعتصنعالتى

الامن:دواعى،عادة،اقتصتهمعينمكانفيوتجمعهم.بهاخاصةاسواق

مناطقفيحاجياتهعا!الحصولمنالثاريلتمكين،المتاجرةتيسيراو

نيمنتثرينحرفتهافراد!لاناذاعملهيسهلالطائفةشيخانكما.متقاربة

جمعومن،انتاجهموجودةعملهممراقبةمنلتمكنهوذلكمحددةمنطقة

علىالخروجبحلبالزراميزيةطائفةافراديعضحاولوفد.منهمالضرائب

الجامعقرب،لهمالمخصصالسوقفيانتاجهميبيعتقضىالتىالمتبحةالمادة
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تبنوحنن.والمقاسالازقةفيضيةيبيحونهواخدوا،بصبالامويامب!

مهنتهمالىوييءالصنعسيءالاعاكنهذهفييباععاانالطائفةافرادلباقي

السوقك!يخ!يبيعالاالزراميزيةبمنعةيثتغلمنعلىانالقاضنبهككل

.لا()7الجاريةالقديمةالصادةعلىلهاالمخصص

منعددتواجديقتضزلكلانمعينةمنطقهفيالدباكنعملحصروقد

ناكما.لفسلهاوالمياه،بالجلودللتزودالمسلخمثل،القريبةالخدمات

ممين.مكانفيحصرهايحسن،بهايلحقوما،الحملعنالناتجةالروائح

حيث،السلامبابفي،قريبةفترةحتى،دمثصقفيال!دباغاتمركز!لانللىا

،بدارهالدبافةالدباغينأحدتحاطىوحين.)78(لدلكالثروهـاللازمةتوافرت

مخلذلكانالقاضلدىوثيت،الدباغوناحتج،بدمشقالقبيباتبمحلة

منالقاصفمنمه.قواعدهماختلالمننيهلمابأهلهاومضرالحرفةبنظام

وانتقال.)08(ايضاحلبفيذلكمثلوحدث.)97(عنهمخارجاحرفتهتماطى

لنمومؤشرأيمتبر،المدينةاطارعنبحدأاكثر،اخرىالىمنطقةمنالدباغك

.)؟"(الحمرانيالمدينة

التيالباروديةطائفةمثل،التجمعلاالانتارتقتضيالحرتوبمض

الابيضالصلاحصناعالاصلفيتجمعحيث،السلاحسوقي!لاكتواجد

قائمة،الانفجارات!ورةيجحلواحدمكانفيالبارودوجودلان،الفولاذي

.متباعدةمناطقفيموزعينالبارودنرى*يائصلدا

الاخ!تصاصروس،والتسويقالانتاجمجاليخ!كما،الخدماتمجالوفي

اماكنوفي،ممينةلسلعوقبانيوندلالون،مثلا،فهناك.العملوتقسيم

اختصمن(المتجولينالباعة)الطوافةطائفةفيوجدوقد.ممينةجمرافية

طائفةوفي.)82(الجلبالفستقببيعاختصومن،ابلديالفستقببيع

منتصفحوالىفي،اثفقفقد.ونوعيتهالمملمناطقيخ!دخصصوجدالحمالين

الجنانببابالوكالةبدارالحمالنطائفةثيخيختصان،عثرالسابعالقرن

،الاخرىالحمولةفيالافرادبقيةاختصبينما،الليمونماءيحمل،بصب

متخصصةالمتالينطائفةو!لانت.+"(الاضعملفيمنهمفريقيتدضولم

الخارجمناحديخالطهاانومارضت،بحلبالانرنجطائفةأحمالبحمل

.)ول(عملهاني

حرفتهم.كماطىمنالفريبةالمناصرمنععلىطائفةكلأصح!وحرص

ومثار!لة،بالارباحواستئئار،جالانتحسنضمانذلكمنوالهدت
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....................اسثمثيالس!لالثمبلاد!الىاحطيمم!م!عر

طانفةمنجماعةاحتجوقد.الجماميةالضرائبدحملفيالحرفةاعضاءجميع

الجلديدبفونالذين)النطاعنا!ممارسةضدبدمقالحورلجلودالدباغين

تحاطىالمزبورللمدعىيتقدملم"لانهلحرفتهم.)85((منهالاطباقويصنمون

المادةوانالمزبورالحورمنقسمأخدلهيتقدمولم،بينهمالمزبورةالصناعة

صناعتهملاتداخلالحرتسايرانملىبينهمالمستمرةوالقاعدةالقديمة

ذلكصدروانالمزبورةصناعتهمفيالدخوللاجنبىيتقدمولم...المزبورة

.)86(ذلكعلىالقاضوافقهموقد."الصناعةيخ!لهمالخللفيحصل

نيائدةأاالمميزاتبمضعلى،الاجتماعىالمجالفي،الطوائفوحافظت

تطويرعدىساعدتقد،المهنيةواخلاقيتهابتنظيماتها،انهاكما.المجتمع

دور،كبيرحدالىفاقدوراالطوائفلحبتوبهدا.بحامةالاخلاقمستوى

كث!فيوغاب،العثمانيالعهدفيالضامبلادفيشأنهتضاءلاللىي،المحتسب

.الوجودعنالاحيانمن

كنيةغداحتىبهاسمهاولصق،بطابعهاالحرنيحياةالحرفةطبحتوقد

الملصقفقدأبيهحرفةيتملمكان،الاحيانغالبيلأ،الابنلان2ونظر.له

الخ....حداد،حواصلى،مسالض،خضابمثل،ككلبالاصةالحرفة

المجتمعفيالسكانفئاتمواقععكستالطوائفان،اخرىناحيةمن،ونلاح!

للاشراتثيخحلبفيالدباغينبينوجدعرالسابعالقرنمنالاولالربعففى

اهميةهذأويعكس.8(الأالاشراتغيرللدباغينشيخ،وكدلكالدباغنطائفةعن

منيستدل!لما،بمامةحلبوفي،بخاصةالدباغينبينعددهموكثرةالاثرات

التاليين.القرنينفيحلبفيالاشرافلحبهاللىيوالمسكريالسياصالدور

يناللىالدباغينبينالشيخينملىيناسترارحوللاضةادلةعلىنمثرولم

بعد.فيماواحدةطائفةلهمذكرت

منيندلكما،خاصةمعاملةعوملواالحرفبنبينالعلطءانويبدو

الكلفمن،بدمقالنشارينطائفةمن،محم!دبنالرحمنعبدالئيخاعفاء

ذلكويتماطىوخطيبااماعامونه"الحرفةهذهعلىالمترمبةالحرفيةوالمغارم

بموجبلهالتمرضمنعنعداريخهقبلوانه،معيثتهلاجل(النشارةأي)

.)88(،يدهمنابرزهائرعبةحجة

فالدي.كب!ينورعايةأهتماماالحرفيينمنوالمقلسونالفقراءلقىوقد

تتناسببنسبةالدبنعليهقسلىبهاالوفاءيستطعلمديونبدمته!لانت
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ريتىاص!مبد!...............................................

لدىثبتالحالاتاحدىففى.اضىالىحالةمنذلكويختلف،ثروتهمع

صنلمددمديناكاناذالبضائعدحميلصناعةفيالصاملناحدفقرالقاضي

قرشاوعثرينخمساالمدينييدفعانالقاضفقرر،قرضبخمسمائةالناس

ونج!.)98(ديونهمبنسبةالديوناربابعلىليوزعسنةكلكبهفاضلمن

التيالديرنفقسطتالحياكةفييعملونوولديناباعسارثبتاخرىحالة

خمسةقرشمائةكللصاحب،!ل!همفاضلمن،اعطوابانبلمتهمكانت

.)09(قروش

ظهرتالتىالمهنيةالاخلاقيةمنمتميزةدرجةالحرفيةالطوائفوعرفت

بأمورممرفتهجانبالى،اشترهـفيهالطائفةثيخ،الم!توياتمختلفعلى

وألاستقامةبالمفةمتحليايكونان،اثيخةواجباتأداءعلىوقدرتهالحرفة

اخلواذا.باثيواليكليتالتقيبفينفسهاالصفاتواشترطت.والتدين

عزلهم.طلبالطائفةلافرادحقفيهموضحتالتيبالثقةوعساعدوهالشيخ

وطبقت.دعواهمصحةلديهثبتتانبعدذلكعلى،عادة،القاضووافقهم

يستضهبمايمامل)عملهفييفثسالديفالحرفي،الحرمينعلىذاثهاالمقايش

منوولديهشخصاانالقاضيلدىثبتوحن.)19(،والضارةالاهانةمن

دائماوانهموثرانهمبيمهمفيالمستقيمالطريقك!على"همالصياغطائفة

.)29(السوقعنهؤلاءطردعلىالقاضيوافق"حقبف!الناسعلىيتطاولط

علىالترابمنهمأحديلقيبالاطائفتهافرادطبفيالترابنشيخهددوقد

الحفرفيذلكيحصروان،المدينةبظاهرالتلالعلىأو،الطرقفياو،المقابر

أخلوحن.)39(الاهانةمنيستحقبماالمخالفويعاقب.المهجورةوالمنارات

عليهتوجب،الصباغةبثرو!،لصبفهالحريرمندرهمالفاعطي،صباغ

ويبدو.)49(الخامالحريرمندرهماوثمانننومائةالفاالحريرصا!اعطاء

الوزن"ذالاناضافيثمويضأنهاهوالمحوضالحريروزنفيالريادةثفس!أن

الصباغالىأصلاالمسلمةالخامالحربرمندرهمالالفوزنيماللالاجمالي

بنتيجةصبغهابمددرهماولماننومائةالفالىصيزدادوزنهاكانربماوالتي

نحواكجاهالطوانفبننوظهر.الصباكةاثناءاخرىوموادزيتمنبهايلحقما

من،عادة،المسؤولهوفالثيخ.الحرفينبنالاقتصاديةالحدالةكطبيق

لنف!هأخذماغالباومنه،الطاثفةافرادملىبالتساويالخامالموادتوز!

ونمف.حصة

"لحرفينن،اهتمامعلىالمهنيةبالاظقيةالالتزامعلىالتا!ليدهداويدل

ثوطيدعلى،بالمغابلذلكوينمكس.الاظقيةبالمارمة،اثبوبالتالي
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........................!لمت!صاسفىالثمبعدلال!د"ثنعيمم!صص

اختلافعلى،ا!رفيينتصهرانللطائفةوامكن.الناسبننالاظلأقفكرة

المسلمونفشارك،بينهمالتمييزحدودتجاوزمهنيانضبا!2في،ملىاهبهم

والاستقامةالمقدرةمناساسعلىالحرفيةالطائفةمثيخانتخابفيوالمسيحيون

ين.والتد

تقصى،الحرفيةللطائفةالاجتماعيةالحياةمجالفي،بحثهيجدرومما

بهاصهمتماومقدار،الصوفيةوالطوقالحرفيةالطوائفبينالحلاقة

مقداروكذلك:واستمراريتها،الصوفيةالطرقنئرفيالحرفيةالتنظيمات

الطاعةتقديممجالفيالحرفيينعلىتألراتمنالصوفيةالطرقعاريتهما

لمالتىالموضوعاتهذهلاهميةونظرا.الاعلينوموظفيهاالطوائفل!ثيوخ

بها.خامةابحاثالىتحتاجنانهابعدتدرس

العلاقةتنظيمحيثمنمامادوراالطائفةلعبت،الاداريالصعيدوعلى

طريقعنالحرفيينالىاوامرهاتبلغفالسلطة.الحاكمةالسلطةوبنبينها

الثيخ.طريقعنالسلطةالىمطالبهمالحرفيونفع،يووبالمقابل.الطائفةشيخ

ووجدت.الفرائبمجالفي،صورةبأوضح،الطرفينبينالملاقةوتجلت

الميريباموالاحيانااليهااشيرالتي،فالاولى،عارضةواخرىثابتةضرائب

لسنة.الغالبفيوهو،الالتزامطربقعنجمعت،(دولةاياميىيمن)

الخ...العطاريندلاليةومقاطحة،القطنىدقمقاطعةالتزامذلكومثال

الاخرةإةكااشروقد.المارضةالىالثابتةالفرائبنسبمعرفةويصحب

يأ،"المرضاوالاورديمال"او"عرفيةثكاليف"مثلمختلفةبتحاير

ذلك.يخراوحملةلتمويلالدولةفرضتهانتظمةيخرمدفوعاتوهى،الجيش

كانوأيا.الطائفةلشيخمخصصأنهيفترضمافهو؟المشيخةمال"اما

أداءفي،امكاناتهحسب،المحاهمةالطائفةفيحرفيكلعلىوص،الحال

بمساعدة،الطائفةشيخويقوم،جماعيةبصورةتفرضكانتالتىالفريبة

يرونها.التىبالطريقةالافرادمنالضريبةاموالبجمع،الموظفينبمض

نقيبمنكلجممهاثمالفرائبثوزءعمليةيخ!الطائفةثيخمعواشترك

نصبوقد.بالممرتدسشخصجانبالى،فيهاباشواليكيتالطائفة

.فتر)59!الدبموجبعليهالوجبمابدفعوكلفهامنالطوانفمجموعةعلىتالممر

.)69(الجزيةمالجمععلىاقتصر!مشاركتهأنيبدوالديالحوا!ايفاوذكر

طائفةشيخاتفقفقد،الضرائبجمع!ليفيةالتاليةالامثلةو!وضح

محلةفيالصابونيةطانفةععالصابونيةمنوجماعةطببمدينةالصابونية
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اربةيكونعرفيةتكاليفبحلبالمابونيةطائفةعلىوقحتاذاانهعلىبانقوسا

.9(الأ15بانقوصا-علىالخامىوالخمس،وثوابمهاالمدينةعلىأخماصها

الضارةممهيفمل"العرفيةالتكاليففيالمساهمةعنالطائفةفيعضوتخلفواذا

819("ةكاءا

يمئ()تابحة،طوائتمجموعةاو،طائفةفيهاثكلونالتىالحلاتوفي

ناذلكعثال،التكاليفممحمليخ!مماالطوائفهدهلثرك،اخرىلطائفة

ارباعثلاثةتحملتا،المارينلطائفةالتابمتينواللبابيديةالمطافجيةطائفتى

التزمتخر2مثالوفي،)99(الرابعالربعالثماربنطانفةوتحملت،التكاليف

الاخ!ةللطائفةمعننمبلغبدفع،القصابينلطائفةالتابعة،المسالخيةطائفة

.)001(التكاليفمن

مثال.عليهاالضرائبفرضعندالماديةالطوائفأوضاعروعيتوقد

للمساهمةحلبفيالحرفيةالطوائفمنعددعلىفرضالمالمنمبلفاانذلك

فيها،المشاركةحلبواليمنوطلب،اللطانبهاأمرحملةتمويلني

واتفقت،الممنيةالطوائفواجتمحت.1637أذار/ا6؟.شوالفيوذلك

التاليةبالنسبالضريبةمبلغتوزيععلى،اكراهدون

73؟،قوافين،492بقالين،(الرياليةبالقروش)37(باززستانجماعة

،17فبةهسيو،187عقادين،591قماشقره،791صاجين،925عطاوين

قصابين،135خبازين،915دهثةسوق،161صباغ،؟16قاوقجية

بياطرة،69سرجية،121حدادين،123خياطين،126مطاقجية،132

حبالين،96عباجية،73نجارين،*علافين،82فرايين،82اشجة،86

.؟(.)311قينحلا،26قازنجيان،33فجيةسر،16

فاننهاجماعةعلىام،بكاملهاطاننةعلىجماعةكلمةدلتوسواء

الماليةصالملاءةعلىمنهوي!تدل،قائمايبقىالجماعاتبينالنسبتفاوت

التجارخزنحيثالوقأي)باززصتانجماعةانفريباولش.جماعة

تحملت،)201(وبالامانات(الماليةبسيولتهمفيهواحتفظواوصوقوهابضائمهم

الضرببة.منالاكبوالعبء

،
ملعينمابنسبةالطائفةافرادعلىالضريبةوزعتاخرىحالاتوفي

علىوطاقتهمقدارصابح!بالارباحعليطدرتالتي،الخامالمادةمنمنهم

التكاليفمنمنهميطلبماانالمحصرانيةطائفةافراداثفاقذلكمثال،تصنيمها

-55-.
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.....................التصا!الثملبلادالرلىلالتنعيممنصر

.)301(السمسمأخذهمقدرعلىبينىيوزعواحدعامفيايريلجهةالمرفية

الجواميىجلوديدبغونالدين)امونجيةطائفةافراداتفقض7مثالوفي

التيالجلودقدرعلىمنهمالمرفيةالتكاليفتؤخذان(بالكونالمسماة

.)،01(منهمكليدبفها

ماخصالطائفةبقيةتحملتالحملعنحرفيةطائفةمنفئةتعطلتماواذا

القرنمنالثانىالربعفيدمقفيوجدأنهذلكمثال،ضرائبمنالممطلةالفئة

وثكل،اووينةمناطقمختلففيموزعة،للبنمحامصتسعة،عرالثامن

الثهر.فيضريبةقرشمائتاالطائفةعلىوكان،البنمحمصىطائفةأصحابها

يختحملونفانهمالمحامصأحدتعطلاذاانهالقاضلدىالطائفةافرادتمهدوقد

.)501(المالهذالاينقصبحيثالمريمالمنعليهما

صياسيبدورالحرفيةالطوائفقامت،الاداريدورماالىوبالاضافة

وبرزت،الدولةسلطةضمفتحين،عرالثامنالقرننيوبخاصة،وعسكري

الطائفةوهي)دمشقفياليرليةمثل،المدنمراكزفيالمبيةالمنظمات

ورجال،حلبفيوا،شرات،(المحليونالسكانعليهاسيطرالتىالانكشارية

دمثقنيالحرفيوناستعرضقدو.المحليينالسكانمصالحعنللدفاعالاحياء،

.)101("الفاخرةوالدروعوالصددبالاسلحة"بعضهموكان،0176حواليني

عثمرالتاسع!رنيمالوليةالطو!لفعلى*وربي*قتصادأتر

الى،النسيجصناعةمجالفيوبخاصة،اوربافيالصناعيةالثورةأدت

بالجودةتميزتالتىبالبضائع،عرالتاسعالقرنفي،المالماسواقاغراق

تقولمالتيالمحليةالحرفيةللصناعاتشديدةضربةذلكوكان.والرخص

.الا.1(وجههافيالوتوفعلى

الاوربيةالبضائعمنافسةمنالثامبلادنج!الحرفيةالصناعةوقاست

عامة.بصورةالمحلىالاقتصادوتضرر.امحابهاوافتقرفضمفت

التصنيعفترةفي،اوربااهتمامعدمأولهما،رئيسيينسيينالىذلكويمزى

الثورةقبلالامركانكما،المحليةبالمنتجاتمنتجاتهابمبادلة،الاقتصادي

صناعلالهايضديماعلىواقتصرت،تستوردفيماانتقائيةغدتفقد.الصناعية

اغراضكلائمدمدلم6لتيالمنتجاتالثامبلادفي!دسدتلكوبلى.الناثطة

-52-
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راتلر!5م!.ر.!............................................

الوضح،هذاازاء،الثامبلاداضطرارهوالثانيوال!ب.الاوربيةالصناعة

المحلية،بالمنتجاتمنهاأكثر،النقديةبالحملةالمتوردةالبفائعثمندفعالى

.التجاريميزانهاارهقمما

قيامالى،فيهاورواجها،الئامبلادالىالاوربيةالبضائعتدفقوادى

د!دان1271/1855عامفيالدكاكينهلىهمنوذ!در.ببيمهامتخصصةدكاكين

دكا!فيواربعة،الافرنجةالاقمثةلبيعمعدةالغربيبالصفالخياطينبسوق

ودكان،الافرنجيةوالامتمةالاقفةبيعممدةالفربيبالصفالبريدبسوق

البضائعانهلىامنونستدل)801(السوقهذامنالرقيبالصفاخرى

تقتصرولم.الرلييةدمقاسواقفيبارزةاماكنتحتلاصبضالافرنجية

الفزلوامبح،الاوليةالموادالىتمدتهابلالاقمشةعلىالاوربيةالصادرات

المحلية.الانسجةفييتممل،مثلا،الافرنجي

مزاحمةبسببالافلاسالىالنسيجفيالماملينمنمتزايدعددتعرضوقد

وكدكاتها،الدكا!ل!نظوقيمةو!دذلك،الانوالقيمةوتدنت.الاوربيةالبضائع

كاملدفععنالضرائبملتزمووقصر،المحليةالمنتجاتكسادبفحلبيمهاو.كثر

عليهميترتبماتأديةعنالحرفيينلمجزنظراللدولةأموالمنعليهميستحقما

الملتزمننكباراحد،خطابغا2القادرعبدرفمهالذيالكتابفيوجاء.لهم

دمفةالتزامقيمةبتخفيضمطالبته،فيهاالم!ؤولةال!لطاتالى،بدمشق

وعرها،والالاجةالقطيودقالمنكناوقلم،والديماوالصلواتيوالالاجةالقطني

اجناسوجودتكاثرقبلمنتثفيلهقلةوالكارحالة"،بسببعهدتهفيكانتالتى

بلاقلاميزيدذلكومنتدنيعالالهاكلماالشاميةفالاقثةالانرنجيةالبضائع

.)901("حفراتكمعندمحلومشىءوهذاحاصلاتهاتدنىالملى!لورة(الالتزام)

كانون؟ا/1261محرم5نيالتقريرهذانيالمحنيةالسلطاتنظرتوقد

محروصةفيالمذ!لورةالاقلامبضانعتوقفبخصوص"وقررت،5،18الثائ

إلاقلامتدقيقمنوملحوفمثاهدفهلىاالافرنجيةالبضائعتكاثرمنالشام

القطنىصالتىبضائمهارواجلقلةالماضالحامعناموالهاوتنازلالمدكورة

كانتوانالمريجانبعلىالمفدوريةفيهالالتماسهذافقبولوالسديواللاجة

تدقربضائحهامقبول،)011(.ل!بالملى-لورةا،قلامتدنيمنغا2القادرعبداعدار

وانتاجها،الانوالعددتناقصعلىالمحليةالنيبمصناعةاضطرابوانحكس

التاصعالقرنمنالثلاثيناتاواخرفيدمثقفيالنسيجانوالعددقدرفقد

قطعوخصىاربعبنالاسبوعنينهاالواحدالنولينتجنول2لافباربعةعثر

-.3-
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سنويا.قطمة.ر.،.را..الى832.ر..منيقربمااي،)111(منوجة

613استخدمت،نولا653ب0185عامدمثقفيالقطنيانوالعددوقدر

نولا،1301بنفسهاالسنةنج!الالاجةانوالعددوقدر.ولد003ورجلا

...ر.؟2بينانتاجهامجموعوبلغ،ولد0013ورجلا1301استخدمت

اعقابفي،1862عامفيالانوالعددوقيدر،)112(سنويأقطمة.ر.23.ءو

،نول3..حوالي:المحليالاقتصادتمطيلنيزادتالتىدمقفيالافطرابات

القرنمنالسبحيناتفيبلغالانوالعددانورغم.)113(منتجافق!نصفهاكان

هذاعددهااعتبرانهالاالقاطلى)،11(،ذكرنممان،كمانولا05؟هعثرالتاسع

دمثقصناثصنكبتفقدالاناما،)واضات.جيلهبدايةنج!عليهكانممااقل

البضائعانتضاروكثرةالحريرغلاءلببالنسيجصنمةسيماولانكبةاعظم

التيالانوالمجموعمننول0023انويلاح!."متانتهاعدممعالافرنجية

الصناعةابتكرتهالذيالنيجوهو،الديمابنسيجاختصتالقساطلىذكرما

في)115(القدسالياسوذكر.الاجنيةالبضائعمنافةعلىلتردالمحلية

المنتقدنظراليهاونظرالدمقيةالحرفاحوالتفحصمنان"هها3عام

ال!دمةيوجباتقانوفيجهةمنا،سفيوجبعظيمتايخرفيانهايرىالمدقق

اللدانالترتيبوحسنا،نتظام!لمالفهو...الترتيباما...جهة-ىمن

نوعكلمناليدبنعملةبينهذايومناالىقديمةازمنةمقيزالامحفوظينلم

+"وملة

-

منافةبريببالحرفيونلهاتعرضالتيا،قتصاديةللازماتونظرأ

وعمدت،صفوفهمفيوالافلاسالفقر!لثرالمحليةئعللبضالاجنبيةابضائع

احدىففى.الدائنينعلىوتوزيمهاالمغلسثروةجردالىالقضائيةالسلطة

حالةوفي،بالباقىالمدينوصامحربمهالقرشأصلمنالدائناخلىالحالات

ثبتانبحدوذلك،ا،خرالنصفالمدينفيمةلهوبقىالنصفاخداخرى

فملا.محسرالمدينان،الحالين،نيللقاضي

الىنجهضهمولجأ.ئائماامرأالضرائبدفعمنالحرفيينتهربوغدا

الضرائب،لتحاشىقبلهممنبراءةعلىوالحصولالاجانبالقناصلحمايةطلب

تمفيهبراءةصاحباي،"يراءثلى"بانه،الحالهدهني،منهمالواحدوعرف

بممروضالحريرفتالةطائفةتقدمتالحالاتاحدىوفي.الضرائبدفعمن

دفعوقتالمملعنينقطمونافرادهابمضانفيهتبيندمثقسلطاتالى

فقررت.الدفعفيحشار!دتهملتحاني،دفمهبحداليهويمودون،الم!يأموال

تالمريبمالحرفتهاهليساويانيجببالحرفةيثتفلالذيانالسلطات
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راقىالربممب!د..................................

عادواذا:اليهالمودةبحدمسنطأيمطيانيجبالحملعنانقطاعهحالوفي

،اديمالمنخصهمايدفعانعليهوص،النةباخرولو،وائتفل

..الحمايةتصهمممنايضأذلكويطلب

النسيجلصناعةبالنسبةازمةاوجدتقدالاجنبيةالبضائعكانتواذا

ثرواتوجنواالجديدالوضعمعتاقلمواماصرعانالمحليينالتجارفان،المحلية

لونلىره""معتماملهمواصبح.الاجنبيةبالبضائعالمتاجرةتحاطيهمنتيجةكب!ة

التجار!قحليةبورجوازيةطبقةذلكبنتيجةونشات.مألوفاامرأوغ!ها

التجارثرواتعنيستدلكما،المذاهبمختلفمناناساضمت،والوسطاء

تحاطوها.التيالسلعوانواع

التيوالتحقيداتالمحلىوالاقتصادالاوربيالاقتمادبينالتداخلوادى

.)6!1(0185عامبدمقتجاريةمحكمةانثاءالىالتجارةثعبعننجمت

ثمالمصريالحكمأواخرفيدمقفيالئتقدمابهةمحكمةوكانت

.)118(1855عامفيحلبفيمماثلةمحكمةوانثئت،)117(الفيت

التاصالقر:تي،الامبلادالاااوربامنالمتدفقةالبضائعكثرةوادت

اخذتاشص!الكلبي!ةلفن1ا،لاستقبايتسعجديدميناءالىالحاجةالى،عثر

الايكدرونةمثل،ذلكقبل،التقليمديةالموانىوكانت.البخاربقوةتسير

كمياتتحملالتيالثراعيةالسفنلاستقبالصالحة،وصيداوطرابلى

الاوربيةالبضائعلاستقبالبروتمياءالىءولهذا.البضائعمنمحدودة

البضائعلتصريفدمق-بيروتطريقانشاءذلكواقتفى.كبررةبكلميات

عثمانيةشركةقبلمن9185عامالطريقهذافيالمملبداوقد.الداضفي

سهم.الافلحتةعلىموزعةفرنكملايينثلاثة.بلخفرنسوبراسمالمففلة

عددوارقفع)911(1863الثانيكانونمنالاولفيرسمي!االطويقوافتتح

ووصل.التايىالمامنيمسافرأ،188الى1863عام9058منعليهالمسافرين

الضكأممشليبيناتصلاتوجرت.)012(مسافر9059الى9186عامالحدد

انتقاللتسهيلالامباديةفيالمواملاتطرقعلىالمسيطرةالبدويةوالقبائل

ولطريقبيروتمناليهاالبضائعلنقلوبغداددمثهتبينالتجاريةالقوافل

عنفضلا،والثقافيةالاجتماعيةالحياةمجالنيامميتهدثق-بروت

ألاوربية.والعاداتللافكارالرئيىالممبراصبحلانه،الاقتصاديةاهميته

القرنفي)121(المتول!البحرفيالاوربيةالملاحةشركاتانثاءوادى

الب!هـللفرطريقالاتراكالحجاجمنكبررعدداصتخدامالىعرالتاسع
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.....................لح!ص6الىلالتمبعدليالولالتنميممن!ص

عددانقصمما،9186عامالسويىقناةافتتاحبطدوبخاصة،الحجازالى

-لثرمن،بمامةالشاموبلاد،ثث!قوحرمت.)122(بدمئقالمارينالحجاج

.)123(الححقافلةرافقاللىيالتجاريالنشا!ش

المحلية،اصناعاتاعلىالمتصنعالاوريللاقتصادالمدمرةالتأئراتورغم

والردالهأقلموسائلالمحليةالصناعةتحدمفلم،الحرفيةالطوائفعلىوبالتالي

،وظهرتالاوربيععالتحديالصناعاتبحضتكليفتفقد.)124(التحديهذاعلى

.والزيالمادةناحيةمن،والمستوردالمحلىبينماتجمعمحليةصناعات

تدريجياالتحولا)!المحليونالتجارعمدالمتفوقالاوربىالمالرأسولمجابهة

تقليدإىأعمدواكما،التحديلمواجهةالماركةالى،التجاريةالفرديةعن

وهو،ا،،جةقلدالذي،الديمانسيجدمثقفيفظهر.الاوربيةالبضائع

الحريريةالخيو!عنفعوضأ.والقطنالحريرمنالمصنوعالمقلمالقماش

وحين.!لثررأالديماوراجت.ثمنأارخصوهي،فق!القطنيةاستخدمت

نوعنبم،(ايطالىاصلذاتفرنسيةالكلمة)محلياالبنطلونلبسشاع

وكان.لصيف1فيولبسهالبنطلونلصناعةيصلحالديمامنالوزنخفيف

المياهواستخدمت.المماثلالاوربىالنيجمنثمناوارخصاجودالنسيجهذا

يلقفلمالنواحيهذهفيالنجاحورغم.محليأالقطنغزلالاتتثفيلفي

غيرلانهب"ابينالنساء"اناذمحليارواجاالمعرقالافىنجىالقماشتقليد

فلكنييدورالمحلىالاقتصادأصبحوهكدا.)125("افرنجىبوساممرف

واجتماعيةاقتصاديةتحو،تحدوثذلكعلىوترتب،ا،وربىالاقتصاد

.الثامبلادفيعميقةوثقافية

مثلا:انظر)1(

ط51أ553،ولأ+9.+ه33ءول!ه!4!مهاههء!181501ءم.4!.7.5

ةأ+أء!احلا94،+ع!3!حأ-3-!-3،،الاءهـ54ه"53ء3ةم5+هأهس!أهم-5

5أ5++ح5911ة4+5ا!+هول!+لا5لاا+4+س!!ا55"ألاعبر"،4+35،ء

91ا?!ثه!5ء44.".011ول5لا+!أء5.ول.53!+مء5*أ5م0791.4"

15.00-ث!.

،جزءان،الاضاروعبنبالامصارفرانبفيالنظلاممحفةالمماةبطوطةابنرحلة)2(

،315-،31ص،اج،7591ب!وت،الكاشانت!صرعليالدكتورنحقيق

/1132ضعبان28(القضيةكدبخ)،58ص،،هرتم،الرسدمشقسبمانظر)3(

.(0172تموز15

.2،13،همثق،دصانأحمدعحمدبنئرهاعني)؟(

-ه6-
http://www.al-maktabeh.com



-18،-

اشر!3اعب!.!......-.......................................

بها:قاماتيصرفيالوفبةالطرائفمىالهعةالمرامةانكل)5(

!4+!ء4+ه+لأ!"صالس!*عنمهلهضهل!
7*ااهـاءط!5هـ+023ء5ه!هـه*981-.7491

الدبن!لهداليفوالئاش،الغاسيمحيدسحمد؟ليف،*ولالبرء،جرينفى)6(

0691،لاهي-باربى،وثركا.مو!ولىننر،القعىطافرلحقبئ،المطموخلبلاقاصى

الحرف!لاريضيةنبدة"،هـمقفيهولاند.ثولةقنملقدسيبكمبد.بحالياس)*

في:وثرت،المه3مم،ليدنمدينةوالملتثمالثرقىالملىللمبمعقممها،،الممئقية

07!حول!طء!04!ع"له!7!ال!ه"!،نمال!ه
1.ء2ء7ي!أمحا.ك!أ

عرفالدي،البناثقيمنعشثروالثاسعئرالابعالقرننفيشقفيوجدمثلاولا

المولة،قبلمنممنوماكافىابنارقعنعلانربماالندقببةطاهلفةلدكرلموم!.بندفبيبلقب

بحئا:وهوينمالبندفببةهؤلاءعكلحولانظر

هـ"،،،هطاص!15?م9+ألأكه3أ8أ+هـ"53مح!؟+هـ7،ول"،!ول4أهـ9"-

"8+ء!818+ء3ءذء"ك!+أء!لالا!اكاحهـ+!ث!*،ك!شع!

هـلهكاناه!ء39!7.44.ل.5،م+!ول4ول.!.هـ553ء5*هأ34لا+أهـ37-

5ألا،ء!55ء7591?.!2.

"!لأ+5+4ءاء،.!2.:نكلا(9)

:بموانبحثناانكل)011

!+،(+راهح-*ولأووممهـ10556لاء3ة+ةه.5"،أ*ا!أع!9

وو+!هـأ!ه،4،53!5ء-ث!!ء5+هأ94++ولء"؟"-113،"10!"8

أء"8+هـء؟"9ء"+لأ،+محه5+كهمحهط!ه!!اها!!ءله
7*(ءرو-هـا5)!طكأ.،5م.ل!!6?لا"م.0اهـ7!اس!اهـأء43!5+هأ؟أ

لا4ء83+ءح1،+هأ؟،ولء91،4"ءهـ!كاء3أء3أ؟+9،هـلا"33!!ءك!ا"7691.

05.!أ

الاولكافون17)/1011الاولربيع06،5عى،22رتم،دئقصبل:انطر)11(

9168).

واخماعيةعرانيةثواسة،فزة:!راصتناالبحثمنالنوعلهداكنمودجانثر)12(

للمؤلحرقدمبحث،1861-1857/*12-1273،الثرميةالولانقخلالمن،واقتصادية

0891نيان،2-91،بممانالاردنيةالجاممةفيانمقدآالئابلا!لتار!الثالثالدور

.(1627الاولئرين16)3701عنر237،5ص،15رتم،حلبجل)112

.(لأ.17لإولكانون91)/9111رمضان61،24ص،33رتم،دمثقصحل)؟ا(

.(0168أ؟ار25)/5501محرم27،،13عى،،2رتم،حلبسبل)15(

.(1755ب1،2)/ااولالقصدةذي026،6ص،151رقم،دمثقمحل)16(

.5،161ايلول2)/5501رجه8،11،،ص،23رتم،حلبصبل)17(

.16281ايلول27)/2801صرم203،28س،15ونم،حلبسبل)18(

.(8016*ولئربن03)/1701ربه595،02عى،01رنم،حلبصبل)91(
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...................طمت!عياسدالنمبعد"ال!لالتنديممنسص

،(،163سوفى21)/،،01عحرم907،02س،15،ءرثمحلبصبل)02(

.(5.16أيو21)/1ء..*ولوببع028،25عى،،2رق!

.(0916دار232)/1011اثسجمادى285،12عى،22وتم،دنقصبل)21(

.28س،لاريضيةنبدة)22(

.(5،18الثانيكانون31)/1261عحرم121،22ص،11رقم،رم!قصبل+2(

.(1722الاوللشرين6)/؟113الحبةدي28،25عى،05رتم،ثشقصبل)،2(

.(2916ايلول،)/3011العبةدي915،22س،؟2رتم،دثقصبل)25(

،القاهرة،اجزاءاربمة،عثرالحاديالقرناعيانفيالالرخلاصة،المحىالامررمحمد)26(

.5،1-61،س،؟ج،1286/9186

.01صر،)27(

.03-15ص،القدص)28(

.11عى)92(

.(9162ابلول9)/9301سحرم042،02ص،15رنم،حلبسبل)02(

،(+16ضبهلى،)/601،رضان852،9عى،الابقالمصر)31(

عزتاحمدالدكوردحقيق،1762-1175/1،17-اا؟هاليوميةدشقحوارت)32(

.93ص،9591،القمرة،بمامرعبد

.21عى،دلربضبةفية+3(

.(1633الاو!ثرين8)/3،01الثانيوبيح،،6ههعى،15دقم،حلبصبل)26(

،761ص،(1626ب172)/3501القعدةدي،85،2ص،الابقالمصر)35(

.(1635ايلول22)/5.01الثاشربيع1

.؟اس)+(

،(1636اثثيكانون26)/5.01ثمبان197،17ص،15رقم،حلبصبل)37(

.(1636بلولا")/601"اتنىرببع083،3ص

1(1632حربران13)لم1،01القعدذي621،25ص،الابقالمصر)38(

.(1915الثانيكانوناواضر696/)الاولربيعأفىاخر23،،ص،12لىقم،حلبجل)93(

.(5،16دار262)/5501عرم28،+اص،؟2وقم،حلبجل).؟(

.(1636سوز()/6.01محرمملخ،،1ص،02رنم،حلبصبل)1،(

،(1635حزيران.3)/06.1محرم؟ا،752عى،15رقم،حلبمجل)42(

،(9162اثنيكانون17)/2801*ولجمادى038،22ص،الابقالمصر)3؟(

1(1635ايلول03)/5؟.اانعيربيح761،17ص،الابقالمصمر)(،(

،(9162حزيران8)/3801شوال593،16س،الابقالمصو)5؟(

.(8،18ايار16)/،126اثنيجمادى337،15عى،3ول!قم،دمنقجل)6،(

.(9163شبا!91)/3801اتئجما!ى386،25ص،15رقم،حلبصبم)7؟(
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راقىاص!عبد!...............................................

،(1652لموز؟)/5201الثاشربيح012،6س،،2وقم،صليصبل*،(

.09161ضبا!لى،2)/1011النافيجمادى285،15ص،21هـقم،لنقسبل)9؟(

.(.*اسوز5)/؟113!صبان80،28عى،.،رفم،لمئقصبل)05(

.(3،16الثانيكانون22)/5201القمدةري2،*عى،24دقم،صد*صبل)51(

.(1636حربران1)/5.01العبرى508،26عى،15رفم،حلبجل)52(

.(1ههه!باواسص)/699*ولريعاواص!،028عى،6رتم،حد*صبل)53(

.(1627لموز91)/3601التمدةري802،6ص،15رتم،حليصبل)،5(

.(1633اننيدنرس6)/2،01النانيدببع4،هللاص،15رفم،حليعبل)56(

.(اهههالثصكانون92)/699صفرصلخ،265عى،6رقم،صليجل)57(

.(1627*وللئرين16)/3301عز923،5ص،الابقالمصر)55(

.(0.16الئرلثرين16)/.0.1رجب58،92س،22رقم،حلبصبل)58(

.(0915حربران3)/899رجب92،،س،7رنم،حليمبل)95(

،(1618الاوللثرين92)/2701القمدة؟ي276،01عى،11رقم،حلبجل)06(

/9".افوال8،6"2ص،21رتم،9201رجط21،"8"عى،15ري

النافىكانون18)/0501شوال153،5س22رض،(0،16الثلأديكانون03)

1،16).

.(9172!با!9)/1،11رشان022،01ص،95رقم،لمئقجل)61(

.(المههالثانيكانوناوائل)/696صفراوانل،165ص،6رقم،صلبجل)62(

حزيران92)/5201الثانيربيعفرة،(درقيمبدون)عى،،رقم،صلبصبل)63(

1(8؟16الثانيلثريح9)/5801ثوال691،22عى،25رقم،(2،16

.(8016ذار3أوا!)/1601العجة؟ياوائل،087س،01رتم،حلبسبل)،6(

.(،016الاولكانون01)/0501ثمبك98،25ص،22رقم،حلبجلول)5

.(9161دموز-حريران)/2801رج!(1)،005ص،22دقم،حلبجل)66(

النافيئرىأواذ)/1،01الثانيربيع1،اصلى،هههص،15رقم،حلبمبل)67(

1621).

.(0017الثانيلرين16)/1112اثنيجمادى،،591عى،28،دمثقصبل)هلا(

،(".17شبا!27)/911الحجةدي136،5عى،33رقم،دمئقصبل:انثر)96(

.(8017رار27)/9111الحبةري،913،1عى

.(1618الثانيكانون91)/2701محرم22،*ص،11رقم،صلبسبل).*

.(1617الاولكانون28)/2601العبةدي55،92س،الابقالمصر)ا*

.(0168ب2؟)/1901وجب8،(لرقبمب!ون)،2ر!،لمقصبم)72(

.(،16اننىممانون8)/91؟.رضلن8،2،14س،22رتم،حلبجل)!ه!

.(1855الاولنرين26)/1272صفر،131،1ص،72،ر!،دمثقجل)(7(

-5"-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-091-

..................لثص6ا!ل!اثمبلادلىالرليالتن!يممن!مر

فيالقبنا.اللىيالنا!بحئنافيوصلبلصئقفيامللىعناخرى!فاصيلانكر)5*

بنضراصورعجامعةفيالمنمغد،تركياو*جتماسالاقتصافىيلتلر!الئانيالموليالمؤلمر

:0891سوز5-ا

ه!ا،"*!!*اأهمحيمولءوله!هر3اهـ+كام!ه+هع!لا+ه:هـ+

ه!ء9ه2هـهع!+ول159م!-1ء)987اهـاهءول!385اما+86+هأول،ا

ءدأول359!أهـلا"+ه+هع!،هـهـا!أ*5هههاءهـألا!لا،س!40110هـلا:

هـأ+ه+هء!ع3فيع!5هـ998+هه+ء،1!أهء+!+هث!ه+43لا7*ااا-!

!8لاه4لاهـ**9أ،هـاع!لا!9!58ء!هـأم-5للاأا1891.!و

.(امههالثلاسكعو!3)/691صفر166،3ص،6وقم،حلبسبل)6*

.(1632ثبا!اوام!)/1،01رجباواخر،206ص،15رفم،حلبسبلس

.(1711ثبا!18)/1122الحبة؟ي28،92ص،34رقم،دثقسبل)78(

.(9916موز6)/،111صعرم022،11ص،28ونم،هـعنقصبل)97(

.(،016الاولكلالون0501/17دصبان22،ههعى،22رقم،حلبصبل).ها

)اه!

!+4!!"لأ+هولء4،،هـطه!اه!هـحهـ++8ه!9هـ8+هـولهـ+!

ءهط"ولهـهـ!أهـح88أ+لا،."9!هـ".4ءك!ث!أولءهى!مم!ول

711-7ااءا.7791

،9162ابلول9)/9201محرم02،02؟ص،15وقم،حلبصجل)82(

.(8،16ب023)/5801ثحبك401،01ص،25وتم،حلبصبلول)3

.(1623ذار123)/3201*ولجمادى163،01عى،12رتم،جلبمبل)،8(

.،48ص،2بم،اثعيةالمناعتقاعوسهأ)5

.(7017النانيفرين91)/9111ثمبك08،23س،23رقم،دم!قمجل)86(

..(3915ايلول،2)/1001الحعةدي152،17ص،2رتم،حلبجل*8(

5)/1011الثانيبمادىفرة،276-275س،21رقم،دعثقصبم)هه(

.(3951رار2

.(1755دأر32)/1168الاولجمادى157،91عى،81،رتم،دمثقمبم)98(

.(1756رار7)/9116الثانيجملاى5،،17ص،8؟ارقم،دثقسبم)09(

.(،16*ولىكانون01)/0501كمبان98،25ص،22رقم،حئيمبل)19(

وان!ر،(1،16ب282)/5801!بن91،،12ص،25رتم،حلبصبم)29(

.(1723نيان،1)/1135رجب111،8ص،51مبم،دمثق،كد!

.(2،16ابلول1،)/5201النصضادى11،؟18عى،23رفم،حلبصجل)39(

.(1915!باعد؟ا)/999الثاشربيع667،91ص،12رقم،حلبمجل)،9(

.(1722الاولكانون16)/1135*ولربى36،7ص،51رتم،دشقسجل)59(

.(5،16ب923)/5501رضط7،7،،ص،23رقم،حلبصبم)69(

1(13701ضبهد6)/6،.1رمنلا852،9ص،15وقم،حلبجل*9(
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اقىر!س!امبد.د...........................................

89(

99(

.2(

.3(

.،(

.5(

.6(

.8(

01(

11(

.(636(نيسان17)/5.01اثعحدةري697،11ص،الابقالمحمو

.(9167بلولا22)/0901!حبان17،(سقمب!و!)،،2وق!،حلبجل

0916(.بمدلو101126/)الثثيبمادى285،15س،ا(رقم،لئقجل(

8(1637زار233)/6،01كوال082،26عى،15رلم،حلبصبل(

الحثمايخة:الدرلةة(ا!دمتاناو)اليرفىصتا!اهمعةحولانظر(

اهـولأاا+!اأحء،!3،،(وللا5أ!"8!كل!أح!هـألاهـ!،33!ه+51

كاهـ86للاهءةا!ث!"+الهل*لأ!ا،ء!"0107515

17.-105515*05

.(1635ثبا!15)/،،01ضعبان27،،*عى،15رقم،حلبجلا

.(+16النانينريح،2)/6.1؟النفيجمافىى838،25س،الابىالمصر(

1738(.الثانيلثرين7)/1151الثرجمادى2،2ص،101رقم،دمثقصبل(

بحننا:ايضاوانكلر،234ص،البدبري(

،،حهـ3+هـ،09+3هـ"هـ"ا!8أه+5"أ5ه!هـس!+8"ء5ي!5هـ+ول

?+3،ما"4+.ولأ65؟،مأ5+!+44"ع5لأذ،+ءهم7أ+هـ195م8+5"9

"3+ءهـ،*أكه08هـ"8هـأ!؟33؟+هـ!ح81+!ء++أ58ه!ما5+،!ولثلا

ث!حا9سش!اء!ى!أول.44!5!+ه"،4+هـ+هـ*مهـ!هه.+!لاه

+مهـ"،لال!3ااأهول.ا5لا8أمء8.57لأهـ53ء55لأء0650.779

:لبا!حولبهاظمالتيالهاعةالمواصةانطر(

!اول!أ،55هـ31ا،7اءمحأهاكه5أهـ88له*ول4ث!أ8محا!3

هههـااهيه"صااصه!!ث!!ءهمه!ا!،!ذ5ء7191.

.(1855ايلر17)/1271!مبان32،92ص،72؟رف!،دمئقجل(

.(5،18الثانيكانون،1)/1261محرم99،5س،11رقم،لمثقعبل(

الاقي.المصر(

انكلر:(

ل51+!*ه++9ءثم!ع"*ه!هأء!ع!ا6!5أ55ءنأ10

381،+ءحولأ+أ+4+هأ،،4333+هـهـ"؟نملأكه8ولمء5?+057+همأء3؟

"؟+هـ*.035"8هـ.?هـ9؟""؟ولهـ+ول؟+ء5أول؟5لا4أع5أولأء!8"!"8+!

ها!أوله!-ث!لأم!-191ء4هـ.4حهـ3هـ"5ءأ*،155"ح59،ءأ!أكلو6

.ول.4!2

انو:)112(

!"!أهـ33؟!هـمهـ+8!5ةس!5مم59مم+ه!+حءح5+هـ+م5أ!هـاء

(،3أمء5هأ!لا"54لا،!ما،هـ*!ه3.5(هـه"ء!ه!هه)702+،أءأ،م

أ!".

انعر:(11+

ول..ءح،حه!هـ+9ء614ء!55*ع!أص2.

.123ص)؟11(

.6-8عه،8لدببةنبلىة5)115(

"!*
!?ءس!ح9!+!هء3!2،أهـ+.م!هـأ
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.......................اسنعيطىدطنمبعدلىالر"اح!يمص.صر

+!*5!ا(.ص.،ءهـ*ا
.!"ءع!ءءهـا"ء3131ءأ!+أ.ك!ا(ي!ا

"??ح!!+!ه.124أءولألاأء!كة+،5!5ور7،اذأ.07!1(1)"

،ء"ءحح،!+هـه05هـص7!اذ187ه.).12(

هـول9!هـهـ!89هـ،8!اهخهم+ا8هـأ+هـ!ه+هح"ولء55:كرصمثل1()21

ه?حءحهـ+!ه9ءة391!7+هـله.!18:انكل

هـ+،،ءهم+اأه"هم!ولءء.400-.5:بحنناانطر(21)2

.021-21،عى،اثمص(2+1

انطر:(21)،

ه+ه6ي!هـلاولهـ"ءهـ7ااءأءم،لا++هـ*هـه!هه9!أ،39ولهحعهـ8"-

ول*ها!8!+!9أ+هـ.ا9+!لأ!*لاهـهـ*ا*8هـ*كر5أهـاس!8ء5هـا85أ35لا5

هـ"!فى9هـا"04هـ35ههء"9!+هـه+!935أ(.21ص

.122عى،القسص)125(

**!
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يي!!اائخبئقايخبة

!ز!ظقالييتئ!!إ

ر.عبض!طرجم!اكه

لعشق*لاب-بم!ةكلية

ممثمعيةه!ولةليرنيستين!مدتيناحدىالشاميط!ل!عت
!مى639/1556عدمفى،بمتوكلد.الممري!لمتمي*خرىو!
،1635عمدوالفيت،متقماكانوجورهاومن،اليمئيإل!لسةهي،لعة

للبالم!اليمقوص.المثمالييقعن،شمميببنيلالمةبزعدة،هيمناستكلعنمما

مثمثية.السدلأعنتغر؟غربيةولاية

بعمة،الشموبلاددمشقناربخزهعاهوراطشاميال!تلمبتوالد
ياو!ت.وهلدينيةواثقميةويلاجتملميةواستصاريةالسياسيةطنواحيمن

1601،عمل!طبدت!منلى،العثمدنيالسدانلانالعثماليةموةفيخعةاهمية

!حسلامةلاميقل!والتذ!،ال!ثريفينالصمين(خكم4)حديلقباف

ولووسحع!وكلم!،ويلاهكهطلما."نتق!انكما.الثريفينمصمين!يدة

دومطياالواضحه؟ثلر.لهكلاهنت،ا!عهرةابان،واليهاركلشقمن،الاموال

ها.العثمانيةالصرء

ا!للة!شكل

اثعاليةالمناطقمن،الحجاجعنبرعدد.الحج!وسمفي،دمشقام

بماعقهاليهاالححاجووصل.وخارجهاالمثمافيةالدولةداخلمن،والثرفية

المحس،والحح،الحلبيوالحح،الروميالحبمابرزهاوكان.مناطقهابحسبعرفت

بماس22-16،شق،*سلاميهالربيةطصدأتكح!ا!&للمرتصالبحثهداامد"

.مااهانيك-8.26هـ/10،1+خرة

ل!صى-لراسه-5-
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.........................................................................................،..........الثساميالعمتافلة

التحقافى،المعنىضيقةالجفرافيةالتقسيماتهدهثكنولى5الشامى)1(والحج

الححعدداالجماعاتهلىها!لثر.وكانعناطقهمخارجمنحجاجالجماتبهلىه

.)2(والفراتطوروسوواءماالمثاطقعلىاطلقترومكلمةلانالروس

معا!حجالحلبي.يندمجلملهداو،حلببمدينة6الفالبفي،ومىاراالحجيمرلمر

والطريقبغدادعبراومباشرةطبعبراعادثقالىيأ!فكلانالعجسالحجأما

بعضووصل.لهاالمتوانرةالحمايةمنللافادة،التجارةقافلةبرفقةالصحراوي

منهمالغالبيةومناشهرخمسةاوباربعةالقافلةانطلاققبلدمشقالىالحجاج

التكيةقرب،بدثقالمرجمنطقةفيالحجاجمعظمواقام.رمخان!ثهرفيوصلت

منباثرباو،البريد)3(بابقرب،الحرمينخانفيبمضهمونزل.السليمانية

الخرابحيفيعادة*عجامالحجاجواقام.سوقساروجافي،الورد)،(جامع

.)5(والسويقة

.وكانوادمشىوصلواالدينالخجاجعددالىالدمشقيونالاخباريونيثرولم

الاعجامالحجاجعدرالىاحياثاواشاروا.!لثيرأوكبيرحجوعلانهبالقوليكتفون

بألف،اخرىمرةونجما،)6(ثلالمانةبنحو،المراتاحدىفي،عددهمتالرواالدين

الحباجلفتوقد.،)7(الحجممن!لثيربرنحجاج"بائهمانداكووصفوهم،وستماثة

امريمة.الاحجاروبخاصةبحملونهاكانواالنىالبضائعبسببالنظرآ*عجا

فيالاصالثماسالححقافلةحجاجعددالىالمحلبونالاخبارلونلرولم

التيالاعدادككحولم.الحجلاالىطريقهافيالقافلةفيهاهوجمتالتيالحلات

بثدةللايحاءلضخمكانتماو!دئيرا.وقانعايةعلىمبنيةغيرلانهاصحيحةاعطوها

طريقفيهوجمتالتيللقافلةبالنسبةمثلاحدثكما،الخسائروكثرةالهجوم

ا!افلههد.عددقلروقد.وممانالقطرانةبينالمنطقةفي،1757ايلولفيالعودة

كانبانه،1786عامحوالىفيالشامبلادزارالدي،نولنيالفرنسيالرحالة

و07.ر..بين!لانتبانهااستانبولفيمماصرمصدروقدرها..ر.6)8(..

.ر.3..بيندراوحالعاديةفيالظروفالقانلةحجاجانعددلنىفووذكر.)9(01.ر...

او.ره..بينيتراوحبانها973عامفيخر2قبمراعددهاقدروقد.(1)0ه.ر...و

،.ر.2..بحدود!لاناثاسالححتافلةحجاجعددمنوسلىولمل..ر.2)11(..

ما،حربااو،ما!لارلةاعقبتالتيالاوقاتفي،ا!لثراو،4..ر..الىاحياناواردفع

التحارةحركةازدهرتحيناو،اننهافاعلىاللهلكرالحجالىالتوجهاقتضت

)12(.الحجلقافلةالموافقينالتجارعددفيزادمما

-6-
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راقى!رلم..د.مبه.................................................................................................................................

القرننج!،الشاسالحجبقانلةالملتحقين،الاروامالحجاجعددتناقصوقد

فانتقل،المتوصلىالابيضالبحرفيالمنتظمةالبواتدسييرأعقابلي،عثرالتاصع

فيالسويسقناةافتتاحبحدوبخاصة،جدةالىبواسطتهاالحجاجمنمتزايدعدد

ب5.18نيسان21فيدمضقالىعادتالتىالقافلةحجاجعددوقدر.9186مام

الححاجانوذكر.)13(العربمنوالبقيةعجس0002ولركى0002منهم0006

.الىجدة)(1(العربيالخليحمنالبواخر0187عاماوانلزاستخدموأقد*عجام

اثمسة:هياررة

المئماشالفتحاعقبتااللتينالسنتينيخماالحجازالىالضاميالححقافلةدخرجلم

الاريالىفيالامنواضطرابالحاكمةالسلطةفيالتبدلبسبب1516عامفيلبلاد-الث!ام

الفرالي،برديجانلورةعلىالحثمانيونقضىماوبمد.)15(البدوية-القبائللحرك

الححامارةمننهائياالمماليكاصتبمد،1521عامفي،الاصلالمملوكىءمشقوالى

فيمصرنج!وصدهمطوالالمصريالحجتافلةتيادةكسلمواانهمحينفي،اثاس

المحليين،الامراءاحدكعيينالى،الشامبلادفي،المثمانيونوعمد.العثمانيالعهد

كانتالتي،القدسأوصفدااونابلسأواللجونأوعجلونأوفزةصناجقحكامم!

لقافلةاعراءالمحلبينالامراءهؤلاءمنعينوممن.الحجعلىأميرا،الامولايةكلتبع

منصبشغلالدي،وامركعجلوناميرالفزاويعساعدةبنقانضو.الححالث!اس

،1573-089/1572عامحوالىمن،سنةعرةخمسمدةالضاساالححامير

علىسلطتهمداللىي،البقاعامير،فريخبنعنمووا،ميرالمنصبيلىاايضاوعيئ

الغزاوي،مساعدةبنقانصوها،ميربناحمدوالامير،ونابلسوعجلونصفدصناجق

ححم،اللهعبدبنفروخوالامير،اللجونحاكم،طرابايوالامير،مجلونححم

.)16(والقدسنابلى

قو!مقاعتالدين،المحليينالامراءبهؤلاءاعترنتقدالمثمانيةالدولةوكانت

البتوالانهمالثصاملولايةالتابعةالصناصعلىحكاما،واتطاعيةقبليةاسىص

الحهد.منكيراالدولةسيكفعليهمالقضاءوكان،محلياوسلطتهموصدهم

منو!حبىاميرمنالمثشقة)الميرياموالأيالفرائبدفحهمبلىلكالدولةوضنت

امراءبمضهمدميينالىعمم!كم.مليهاسيطرواالتىالمناطقعن،(الدولةاراض

الححاز.الىبسلامالححقافلةكسييروبامكانهمالبدوبينسلطةاصحابلانهمالحح

اميرالارةالى،الامراءهؤ،ءعلىسلطنهالضمان،أخرىناحيةمن،الدولةولبأث

.ض2ضد
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الشاميالهمقعلة

سلطتهيبتوسيع،لبنانجبلاعير،الثانيالمحنيالدينفخرقاموحين

ؤلمبنومناجهتوالبقاعاللبنانىالصاحللتشمل،1635و0915بينالقرة

السلطة،منبمضهمفازال،الححعلىاعراءعيلواالدين،المحليينبالامراءاصطدم

عاافيالدينفضرالاميرعلىالعثمانيةالدولةقضتوحين.!خرالبحفىواضعف

دب،كيداوولاةدمثقولاةملأهماسرعان،المنطقةفيمرليفراغفلهر1635

يناللىدسثقانكشاريةثميينالىالدولةوعمدت.0166عامفيالولايةهلى.0لاسيى

الالكشارية،هؤلاءوعيئ.الثاسالحجعلىامراء،الفترةهدهتي،سلطتهمازدادت

لحعقجهليتمكنوا،فلسطينصناجقمناكثراوصنجقعلىحكاما،نفسهالوقتفي

تصرفهم،ثحتالموضوعةالقواتان-دما"القافلةنفقاتلتفطية،المحليةالضرائب

انكثاريقدمئقعمدت.نفوذوبازدياد.هذهالصناجقفيمعهمقامتا،القافلةلقيادة

برعطئهمالبطثىالى،اء167()656كوبريليل2منالعظامالوزراءصدفي،الدولة

اللطان(الى)عبيدقولبالقابىعرفتجديدةانكثاريةعلائفةواقامت.9165آعافي

باليرلية)المحلية(لاولىالطائفةفتوعر.للسلطانولاءا!لثرلطائفةاعد.وكانت.بنبهم

قولا)قابيعرزتبينماةالمحليةالمناكرعنيهاسيطرتمالكثرة،دمقوبدولة

ذلكالبم!شانرالدولةولجأت.الدولةهيبةودعمتسلطضهاقامتاحيث،القلعةبدولة

،أ،بعضهموعين.الشامىاءالحجاعر،دثقبعضولاةضموا،عثمانيينعوظفينتعيين

محدد:سنة!اكعنتكز.لمانهجعيوهـا.السادةتالعناجقعا!حكاما،نفسهقتالو

وسبم،إمضهامعالفتراتاذتداخلت،باخرىالحجامراءعنطانفةاسئبدالفيهاكم

.)17(الحجامارة؟؟محينةفئةباشتهارفترةقللميزتدلك

حاكماالحجاعيرعينحينوكدلك،الحجعلىابراالصنجقحاكمعينوحين

الىالصنبقذلكفيقواتهععاقامالصنجقحاكم-الحجاميرفان.عاصنجقعلى

الجئوبي،دمضقطرففي،الحجتجهالىعندنذويالي.القافلةسفرمرعديحينأن

فحلاتوفيا.الحجازالىلقيادتها،الحجقافلةحيثتتجمع،اللهب!او"ابةبوخارج

الموضوعةالقواتمعاتامفانهماصنجقعلىحاكماالحجاميرفيهايهينلمالتي

الدينةفيوالا-تاعيالامنىنعالواف!طرابذلاثعنونتج.دثثفيفهتمرتحت

صاب،،المراديخليلمحمددثقمفتى.وذكرفوضمنالقواتدلكسببتهلما

فع"برالسلطانمنللطلبالمراديمرادجد.حفزتضىالنوهدهان."اللررسلك"

الاعرؤكانكماالبلادوتلكوعطونالقدسحكامالىوعودهادمقعنالححامارة

امارةصارتحينمندثقفانذلكبسببدمثقحال،ضمحلالالصابقالرمن

وعمتمحاسنهاوزالتفيها؟لل!بسببالظلموكثررونقهازالعليهاالحاج

ترفعلمسنينمنذوكانتدمثقعنورفعهارجاهالسلطانوقبل...بهاالدايد
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السنةثلكفيالمدكورفذهبالقدسبمنصباميبركاتبنيحيللريفووجهها

مماوالجرائموالبضوالعس!رالظلمالسنةكلكفيدمقاهاليمنوارتغعللحجاميرا

بحضالحجاجبأذيهسهوةسهايحىالمد!لورالثريفانئم.وقتالحجنييوجدكان

واعيدتذلكمنعزليحىالثريفبصنيعالمليةالدولةاخبرتةللاالعربوبفى

بحىالعثريفامارةو!لانت.،)18(ا؟نالىوص!لانتكمادمشقالىالححامارة

مر!لزالتاريخهذامنددمثقواصبحت.1916-0916لم2011سنةفيللحج

حتىللححامراءباستمرارولاثهايمينلمومن،والولاةالموظفيئمنالحجامراء

.8017عام

على،محليةمصالح،للححامراءعينواالدين،الثمانيينللموظفينيكنولم

بمدمنصبهممقالالراءهمهمكانبلعليهاليحرصوا،المحليينالصناجقحكامغرار

مناعطياتدفحهالدولةاعتارتمادفععنا،متناعالىعمدوالدا،بالمالايضتروهان

هلىهعرفتوقد.للقافلةوحمايتهاطاعتهالراءالحجبطريقاتحكمةللقبائل

.الايابوفيالدهابفي،قسطينعلىللقبائلتدفعو!لانت.الصرةأوبالمرالاعيات

إلى،العودةطربقفيوبخامة،البدوالىالعردفععنالحجامبرامنناعوادى

المودةطريقفيالقافلةانبلىلكللقيامالبدواغرىومما.القافلةالقبائلمهاجمة

بالبضائع.محملةكانت

فيمنهاخمىجرتعثرالسابعالقرنفيمراتسبعالحجقافلةهوجمتوقد

عامهجوموأدى.الموخلفينمنالحجامراءعينحين،القرنمنالاخيرةسنةاكلاثين

فيالهحمات!لثافةوتسببت.تقريبابكاملهاالقافلةالى.ابادة017ا-ا07الم.ا12

لتوهاشخرجتقدالحئمانيةالدولةوكانت.الملمينلدىالدولةبهيبةالافرار

فيتزكارلومحاهدة9916عامفيمعهمقعتواذاوربةنيهاببورغالمعخاصرةحرب

اولهدهوكانت.وبودولياولرانسلفانياهنفارياجميععنبموجب!هالهمتخلتالتى

2.16عامفيكيمورلنكهزمهمحين،عامثلاثمائةحوالىعنلىللحثمانيين!لبرىخسارة

سيطروامناطقعنوتخلوا!لمنهزمينالصلحالحثماة!ونفيهاقعومرةاولهلىهكانتكما

الملميئسمحتبينعلىصاحركرا،لكذبنتيجة.ل!لطانااغدث.يلةةطوفترمندعليها

الحرمينحامىبصفته،الثاميالحجقافلةسلامةعلىللحفا!تعميماأكثروبالتالي

.لاصاللحجاميراارباسترلىدثقاولىتحييئا8071فيعامعمدلهداو.يفينالثر

منيكلفدثقوالىيعدفلم.دثقتاري!فيهامةتطوراتحدوثذلكعلىوتركب

امير-الواليسفران!لما،ولايتهحدودخارجالحملاتنيبالماركةالسلطانشبل

للاقتتالدمقفيالمتنفدةللقوىالمجالاتاحالحجتافلةمعاشهرثلاثةمدةالحج

الوالي.عننابالديالمتلمبلطةعابئةغيرالمامالامنوكلحكيربينهافيما
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القافلة،لحمايةفيدمشقولحميمهاالمرلرقةاثمواتالحح-اميوارالياستئبلر!ادى

مهمتها.دثقبمدانتهاءمفادرةرفضتالقواتهد.لانالمدينةفيالامناضطرابالى

الاقتصاديةالضا!لقةبسببهاوبسببانهارتالمامقالتىالاخلاقعلىصىءلأليرلهاوكان

لاخباريوميالهفيالبديريايراد!كرةيفسرماوهدا.المبمنكبيرقطاعلدى

.الانتحاروحوادثالهوىبنات

استمرارهللحجأميرادمثقواليدميينعلىترتبتالتىالهامةالتطوراتومن

.ولهداالدبنيالعاموالرأيالسلطانارضىمماالقافلةسلامةبؤعنانهطالمامنصبهفي

لمافاظ،عديدةسنواتالحكمفيولالهااصتمرار،8017عاممنلى،دمشقثهدت

الهظمألمنالو،ةحكماطالةالىذلكادىوقد.السابقالقرننيالاعرعليهكلن

فيالقرنمتقطعبشكلسنةستينحوالىدمقوحكموا،القافلةسلامةامنواالذين

عثر.التاسعومطلععثرالثامن

،المنصباننصلحين1866عامحتىللحجامراءيعينوندمثقولاةواستمر

الحج.بمحاف!يعرتامبحالدي،(بوزوقالباش)قواتقاهلدالىبلامارةوعهد

اغواتمن،القافلةقفتتوعندماا169و1866بينالفترةفي،الححمحانلىواختير

نلاصفلىوهكؤا.وا)بوسف)16(وشمدبنوبوخلواجليقينايرمن،دمثقفيالاكراد

املتهقد،الحثمانىالحكممنقروناربعةخلال،اثامىالحجاميرهويةلبدلالى

العثمانية.الذولةفيالعامةالاوضاعثبدلوالشامبلابفيضلسياسيةالتطور

،الجردةباشةبلقبايضاعرتالديالجردةاميروجدالحجاميرجانبوآلى

فيالقافلةلملاقاةوجالخر،الالاسئي،الجردةومهمة.الملاقاةوامير،جىوجرده

فقدالبدوهجماتلىالجردةاضلتحرونظرا.تنقصهالنيابالمؤنيدماوتزوبقعودتهاطر

المحليينالاعرإءبينمناولاالبردةاميئالححعيناميرغراروعلى.إلىالتساحاضطرت

الجردةالىبامارةعهدللحجاعراءالثامولاةاصبحوحين.والموظفين*نكاريةعنلم

دعثق-اميرواليوعمد.حلبواليالىنادرةحالات،وفيطرابلىوالياوصيداوالي

طرابلىاوصيداعلىوألياقرببااولهابنايمينانالسلطانمنالطلبالىالحج

ملاقاةفيمسافةابحدالىهاباللىعلىوحرصهالجردةاميرولاءليضمنكليهمااو

الامولايات،عرالثامنالقرنفي،واحدةامرةافرادحكمماكثيرا.ولهداالحج

الححقافلةلملاقاةالجردةاميراليهاوملنقطة.وابمدن2يخ!وطرابلسوصيدا

واذا،الحجةذياوالعقدةذيشهرفيعادةدمحقالعردةوكفالر.هديةني!لانت

الغالب،فيتليةذلكوصؤوالقيت.اخرىجردةعيهاوجباعداداعتداءالىضتتحرما

..الدمثقين)02(على
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منكبيرمنهاقموجاء،الاسالحجقافلةمولتالتيالماليةالمصادرتنوعت

التحارةعلىالدولةفرضتهاالتىالرسوممناو،الميريبمالاليهااشيرالتيالحرانب

الىوحلبوطرابلسصيداولاياتوفيرنيسيةبصورةالثامولايةفيوالصنامات

ناطس،صناجقحكامبيىمنالحجاميرتميينانالىا،شارةصبقتوقد.ما!

قتنفهثلوافي،حا!دماالحجميراتميينأو،القدس،صفد،غزة،ينجون1،عجلون

اميراالشامواليتمييئسبقتالتىالفترةني،الصناجقهدهمن6لثراوواحدعلى

قافلةلتمويلالمناطقهدهمنالميرياموالجمعمنهالهدتكان،8017يخ!،لل!

بأنهبلجردةالمخصصوالمال،،الحجمال"بانهلدلكالمخصصالمالوعرف.الحح

بنفسهيخرجاصبحللححاميرادمقوالىعينوعندما.")21(الجردةملاقاة"مال

مالمنهاويجمعلولايتهالتابعةالصناجقعلىليدورالقافلةخروجقبيل،سنةكل

فيهودمثقوالىانورغم.بالدورةهداخروجهوعرت،للقافلةالمخصصالميري

لامارةتحيينهقبلمضطرايكنفلمولايتهفيالميريلاموالالرئيسىالمحصلالاصاس

امراءعينوايناللىالمحليينالصناجقحكاملانالضرائبلجمعسنةكلالخروجاثحح

الواليوامطدمالشهرمنيقربماالدورةواستغرقت.المهمةبهلى.عنهقاموا!حح

دثقواليهجومفيمثلاحدثكما،الميرياموالدفعرفضواالدينبالملتزمينظلها

ثوفيالوالى،وقد3،17عامفيطبربةفيالمتححنالصرظاهرعلىالعظمباشاصليمان

فترةالىاد،ردالواليفيااقتضاهغيابالديالزمناضفناماواذا.2()2لحصاراائناء

بلغقدالقانلةبامورمشتفلادمشقعنغيابهمجموعانلتبيئالححقانلةمعفيابه

ايثهر.اربمةحوالي

دفمهالدىالمالاي،8البدلمال"الحجلقافلةرعدتالتيالماليةالمواردوعن

بالخدمةالقياممناعفائهملقاء(الفرسان)السباهيةالجنودمنالاقطاعاتاصحاب

محالانكث!اريةبالمقارنة،السباهيةالجنودثاننضاعلانبمدذلكحدثقدو.يةالمسكر

التىالنحمانوممرةوحماهحمصمالكاناتانكما.اترايد)23(النفوذاصحاب

كلهااعائدمنلينفقللحجاميراعينأنليدثقمندبوالحقتالحياةامد.ىئبهافرالترمتا

والاظلأمالمقاطعاتالتزاممثل،اخرىماليةمصادروهناك0)26(الحجقافلةعلى

بلى!درها.المجاليضيقوالتيالحجلتمويلرصدتالتيالمتنوعة

استئجارمثلالقافلةاحتياجاتعلىللانفاقالمواردهدهالحجاميرواستخدم

للقانمبئاللازمةاثونوثوفير،االعافلةحمايةيخ!للمثاركةظاميةكيرصعكريةقوى

التيالسلع.أنواعكبينمففلةمملوماتولدينا،نقلهموسائ!لكوكلى،الححبثؤون
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اك،عيالركباميرباشاحسنمثلااشترىفقدباخياجاتهفاءللوالححاميراشتراها

بدئقالبكماديةطائفةمنالبكسمادمئقنطارا715مقدار9111/8017عامفي

.لاحتياجمه)25(

ويصنعونه،بالسقري،قوالب!ثكلعلىكانالدي،البكمادهداوعرت

ليتحمل،كباطنهظاهره،يابسايكونانفيهواشتر!،الخاصطحينمنعادة

والضمير،الحنطةمنكبيرة!دميكوخصصت.اكله)26(عندبالماءويبل،السفر

مثلا،الثرعيةغزةجلاتفيبخاءوقد.القافلةلتمويلالامولى"يةصناجقمن

لتموين،محانبنلرالى1857حزيران/1273شوالفيغزءشونهمننقلانه

22ر25الحيركياتتزن)المجيديبالكيلشصيركيلة؟186.مقدار،الامىالحح

ي،ت19901سنندار،9185الاول3،نون/1276الاولىجمادىفيونقل.(!لغ

معانبندرالىشبريلة329922؟رو(كغ2ره27الحنطة!يلةتزن)حنطة

.)27(4نفشللفر

ا(نهقهوا(ؤنالجنودلنقلالجمالمناك،تاستئجارالىالحجابرواحتاج

/1711الإ،ا!في-بادى،احجاوابرالامواليباشاعثماناستاجرفقدةبالقاةنة

برالمزمناثقالهلنةلىحورانقرىمثايخمنجملخمسمائة،0176ا،ولكانون

.192(ا!التاالمامفيالعددذلكمناكثرواستاجر.)8؟االمنورةالمدينةالى

الحرةاوالصرالمرصد"دالمبالغ،للحجالمخصصالمالمن،الحجاميروانفق

وتد.ماحمانلراءالحجطريقعلىالبد،يةالفبائلبمضالىتدفعانت3التي

فيتالبدويةالقبانلعلىال!يطرة:الاملبلادحكمهممطلعفي،الحثمانيونحاول

رضىئراءالقدبمةالمادةالىلجأواولذلك،فلواولكنهم،الثمبلادجنوبي

قدة(1757-3،17)الثام.والىالمظمباشااسمدانوفيكر.بالمالالقبائل

القبائلعا!الخرائبفرضانهحينفيعلىطريقالححالقويةالقبائلالىالصزدفع

الشاميالححقافلةبمهاجمةلنفسهافثأرتالصنيرةالقبائلاستثيرت.وقدالصنيرة

1013.دمقولايةعنباشااسعدعزلاعقابفيوذلكتتقريباوابادتها1758عامفي

الح!،ز،الىالثاميالحجقافلةصفربمناسبة،يرسلالحثمانيالسلطانو!دان

المقدصة6الاماكن6فقراووعلماءاث!افالى،بالصرةعرفت،وعينيةنقديةاعطيات

عرتموظفالىبالحصرةالسلطانوعهد.القدسواحياناوالمدينةمكةضمتالتى

أواسطمفيصنةكلاستنابولينالراعينىالصرةو!لان.الصرةأمينأوامينىبالحرة

اليبا،ضافة/ويرافقه،ورصميةشبيةاحتفالاتو!دمثقنحوتجهارجب
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حكاممنالسلطانوطلب.لهاثوفةالحمايةمنللافادةالحباجمنعدد،حاثيته

واعلام،منطقتهفيكل،لهالحمايةتأمينامينىالمرةموكببهامرالتىاولايات

رمضانةمنالاولالقسمفي،عةة،دمثقالىامينيالمرةويصل.بلىاكاللطان

الثاني،ربيع15وصفر15لين،استانبولباثحا.الححمنعودىبمد،و!فادرها

.)31(الظروفحب

ا!باجنتل

عثرالفا،وعثرينخمسةمابيئنقلبهاتمالتىالطريقةممرفةا،متماميثيرعما

مئة،كل،الححازالىدمشقمن،لهمالمرافقةالقواتالىبالاضافة،حاجألف

الديالرئيسىالحيوانان.هدئةالىدثقمنللجردةالمرافقةالقواتنقلوكدلك

صكانهاكانالتي،صران.قرىاشتهرتوقد".الجمل!دانالنقلعمليةفياستضدم

مماالقافلةشؤونعلىالقائمينالىالجماللات3بتوريد،بدويةامولمناوبدوا

بالنيابةصرانقرىمثا-وقام.الحماللامحابالماليةبالفوائدوأتىلللهاصهل

الثرعيةدثقولائقوذكرت.دمثقفيالمس!ؤولينالىلالحطبتاجيرمكاظعن

-1/5917*ا-،117بيئالفترةفيمنهمكدكرالقرىهدهثايخمنعدداسماء

والثيخ،(الطراأو)الطرهقريةمثيخالخملحمدبنالدينثهاباثيخ،176

ادرعاتادرعا)تردقريةشيخاقطيفانموصبنبكاروالثخالمحاميدعمربنأحمد

واثمسكينقريةشيخالجبلاقناصربنملحموالثيخ،(اليوملرماوسادرماتأو

ا.لسعيةقريةمثيخالحريريعلىبنحمدواليخ،(اليوممسكينشيخ)اشمكيئ

مقدادبنحسنامرك،واثيخقريةضيخحينبنررميبىوالثيخ،(اللحةأو)

بنراشدوالشيخ،اعحيمقريةشيخالثنوواللهعبدوالثيخ،بصيرقريةئيخ

العراكقرية!ثيخالمزاليعلىبنرشيدواثيخ،الحراكقريةشيخالراثدمحمد

ابراهيمواليخ،السهوةقريةثيخحجادمصطفىبنمنصورواليخ،الرقي

علىالثيخبنابراهيموالثيخ،البصي!لةقريةئيخالزعبيمصطصالثخابن

والثخ،فوشهقريةشيخمصطفىبنمحمد"والشيخ،المسيفرةقريةثيخالزعبي

قريةشيخاللهنصربنمحمدواثيخ،موراقرية!ئيخمحمدإثيخبنصحيفان

المرالة،خربةقريةثيخالنراليمليبنحنوالثيخ،(بصرى)بصرة

خليلواثيخ،منصورةبزية!ثيخاحمدانبنوأحمدالحريريابراهيمواليخ

فيوطفىوملبمعراضهقرىايضاوبرزت.المحبىقريةشيخناصربنالحبادية

نواحمىمنالسضانةطائفة،الفترةهلى.يخ!،!دلىلكوثاركت.البمالدقديمعملية

زودت،صقروبنيصخر.وبنيالردية،مثلاخرىتجليةدحمماتانكما.حماه

باجراءقريةلكلالاقتصاديةالطاقةممرفةويمكننا.مختلفةأوقاتفيبالحمالالقافلة
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اجرواالدين،القرىمشايخحفروقد.القرىقدمتهاالتيالجمالاعدادبينمقارنة

واقمةلتحيلبدثقالرعيةالمحكمةالى،الحجاميردثقواليالىالجمال

وكانت.عليهلهميتحقمماالواليذمةوتبرئة،الاجرةدفعوكيفيةالتأجير

ائلا.،762الم175عامفيدلدينةالىالمزيريبمنالوزبرأثقالحملالديالجملاجرة

حملالديالجملاجرةوكانت.قرضا65مكةالىالمزيريبومن،قرشا331

.)32(قرثاء؟دمثقالىهديةومن،هديةالىالمزيريبمنالجردةاثقال

الىالحجاجنقلويخرهاوحلبدمثقفيخاصةحرفيةطوائفوجدتوقد

الدعجية،اوالدوجمية،وكلمة.الدوجيةالمقومينطانفةالطوائفمذهوابرز.الحجاز

يدكونيناللىالىوتثير،(يدعو)المربيةالكلمةمنثتقة،بالتر!ديةالمتخدمة

مكةالىفيرهاأودمثقمنبالححالرافببخقليتعهدالذيهووالمقوم.اللهالى

،محارةفيالمسافريركبو.الرحلةبدءمكانالى،الاتفاقبحسب،ويحيده،المكرمة

منهااثنتانوتوضع.واحدلرا!لبوتتع،بالقماثىيضطىالخبمنمحملوهى

جملعلىمسافرينوضعفروريايكنولم.طرتعنواحدةكل،الجملظهرعلى

للمحارة،أخرىتمميةواصتخدمت.ا؟خرتالطري!حمولةأحياناوضعتاذواحد

.)35(الثغدوفةوهي،عثروالثامنعثرالابعالقرنينفي،وحلبدثقفي

الحمل،ظهرعلىوضعخثبىتختوهيث)36(محفةكلمةكذلكواستخدمت

وا،المحارةعنميزتهاضاصةميزاتللمحفةانويبدو.الحجاجلنقلواصتخدم

مرفات،ثممكةالىمحغةفينقلهادفمتحلبمدينةفيامرأةانبدليل،القذوفة

،)37(قرثاوسبحينمائة،لهااللوازموسائرالزادوالماءتقديممع،وايابادهابا

نعريدا!ا.ولاالغدماتمع،المحارةيركبانشخصيناجرةكقريباياويماوهي

مرضية.حالةعلىام،الاجتمامحيةوامانةالثروةعلىيدلالمحفةنيالركوب!داناذا

يلرمه.وماوماءهطحامه،جلومهمكانالىبالاضافة،للمسافرالمقومويقدم

وضرورة،الحرفةهد.اهميةعلىيدلمثيخهالهاطانفةفيالمقوميئوانتظام

الثر!ي.القاضيوبممرفة،الطانفةشيخقبلمن،وحرفياذاتياافرادهامراتجة

كمهد،الطريقفيهربهاو،زبائنهخدمةفي(الدوجي)المقومتقصيرمنوخوفا

بمضا،بحفهميضمنونبانهم،الححالىالنرقبل،اثرعيالقاضيامام،المتومون

شضصالجميعوضمن،زمدؤهضمنهالمافرمعالمقدلرو!احدهماخلفاذا

.)38(المؤوليةلحصروذلك،واحد

ماارالانوياكاندورهاومن،الحبافينغلعملي!ةفيالمكامةطانفةوساهمت

يقودالديهو)93(والمكام.بكاملهاالنقلعمليةتحهدواا.لذينبالمقومينقورن
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الححاجبنقلاختصتالمقومينطائةانصينويخ!.را!لبيه).،(ويخدمالبمل

وفيرها،جمالمن،التقلحيوانكمرافقةفياصتخدمتالمكامةطائفةنان،فقلى

مراضةاو،ا؟()الروموبلادحلببينالذخائرنقلمئل،متمد"دةخدماتيخ!

الجمالكقديمفيالجمالةطانفةكدلكوساهمت.الامبراطوريةانحاءفيالمافرين

لاغراضالجمالوتقديم.)43(الحجاجبنقلمباشرةتتدخللمولكنهاالحجلافراضى

التحميلبخدماتللقيامالجمالثقديمأيضاشملالديالطائفةهد.عملمنجزءالحح

المسافرين.حماعاترافقدا،المثاعلحملةوهم،المثحلحيةانكما.مامةبصورة

بدراسةقمناوقد.يمالمقدمةللخدماتتباتالحجاجنقلاسمارواختلفت

والثانية،الهجريعرالحلايالقرنمنصفحوالىمن،حلبمنالاولىمينتين

دحاقدالاولىالمينةففي.الهعريعرالثانيالقرنتصفصاليمن،دثقمن

ناعلىمقوممع،.1636ا.لثانيكانون5/25؟01شمبان16في،وامهمسافر

طبمدينةمنونقلهما،(شقدوفتين)الخبمنمحاركينفيحملهمالقاءلهيدفما

قافلةاي)الريفالر!لبصحبة،عوداعكةالى،ثمعرفاتالىثمالمكرمةمكةالى

اكلهمابحميع"ولزويدهما،الحجازالىالحامذلكفيالمتوجه،(اثاميالحح

مائةقدرها"اجرةالطريقفيمنهالابدالتيالضروريةرازمهماوسايروزادهماومايهما

هناكانويبدو.")؟6(وممجلاسلفاتاماقبضا"المتحاقدينمنمقبوفةقرثى

الابقالمثالفيوابنهاالاآانبد.ليل،الاولادسنروسوربما،الاصرةلافرادكخفيضا

علىالسابقالمقدمنثهربحدتماقدتحلبعنامرأةانحينفيقرثىمائةدفما

دفعانويبلو.45()قرشاسبمينذاماوللخدماتنفهاللمسافةتدفعان

يثوافر.بدونالعودةيضمنالمقوملأنتوفيرااكثركانتمماوالايابالدهاباجرة

الرحلةكانتوسواء.للمجاورةالححازفيالححاجبحضان*يتضلفالمادةوكانت

وبقي.علىاتسا!للمتومالاجرةدفمتفقد،والايابللذهابام،نقلىللدهاب

الحجازالىبالسفرالرانجيئبصضوعمد.المودةمابمدالىالاجرةمنجزءاحانا

حلبمىالجملاجرةوبلحت.ا،خرىالخدماتبدونفق!الحمالاصتئحارالى

مما،قرثاواربمينأربحا،الفترةتلكفي،مكلةالىوعودا،عرفاتالىثم،مكلةالى

قرشا.وخمسينستابلغت،وابخهاالاممثالمعبالمقارنة،الخدماتقيمةانيعني

قدكانواذا.بهاللمودةالححازالىرافقهاالمؤجرةالجمالصاحبانويفترفى

.والمواصلاتالنقلفيدقيقتظيمملىيدلفهداهناكمنلايحادهامسبقارلب

عرالثانيالقرنمنتصفصا!فيدمثقمناخترناهاالتيالمينةوفي

ثرين/ا8ءاشوالفيمكةالىدثقمنالمسانرنقلاجرةاننلاحظالهحري

لمن،هماءسقاية،.،جملاجرة:ثفصيلها)قرشاصبمين!لانت5(17الناني

-15-
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صهير

لهـلم

!لبرء

ناوببدو.(قر!ثا15أوقه15وزنهاحمولةاجرة،5عكاماجرة،3شقدوفة

وامهرجلتماقداخرثالوفي.)6،(عليهينصلملأنها.)طحامتتخمنلماالاجرذ

،قرشمانتي،الخدتكاملذلكنج!بما،دمثقالىمكةمننقلهمااجرةيدفعاان

08الواحدللثخمىالحملاجرة:كفصيلها)مق!طةللخصقرشمائةبمعدل

نظير15و-الحمولةاجرةبدونايالراكبعلىارطالاجرةغيرمن-قرثا

نا،دثقالىوصولهمالدى،الرا!لباناحتجوحين.(سقايتهلقاء5و،اكله

الملميئسمرهيقرثىالمانةانفثهدواالهودالقاضاستدعى،مرتفعالسمر

مناخرىامثلةا،جرةهدهوتؤكد.)7((بالدفعالقاضىفألزمهما،تاريخهنيصنة

،الدهابسمرمناغلى-لاندثقالىالعودةسعرانوالملاح!.)68(ذاتهاالفرة

صاليفي،حلباسماربينبالمقارنةانهكما.الاضطراربماملذلكبفسروربما

تدنيلنايتين،ذلكمنقرنبعد،دمثىواسمار،عرالحاديالقرنمنتصف

المثمانية.الدولةنيشائما!دانامروم!ذا،الاسعارارتفاعوبالتالي،الحملةقيمة

تالمقارات)80(واثمان،)9((الاستهلاكيةاللعاسمارمنعينةأخذناماواذا

اىاالفرتكاليفمعوقارناها،الفترةتلكفي،وا،جورالارراخوم!توى

.المحدودالداخلاصحابملىبقليلةتكلنلمللحجالدهاب-للفةانلنالتبين،الحج

الدينيةللوظائفنظرا،غيرهممناحسنالماديوضحهمكانالذين،الملماءوحتى

رهبفقلما،الوقفمالمنالاعتماداتلهارصدتوالتيشغلوهاالتيالمتمددة

فو.ذلكعلىالمترتبةالباهظةالنفقاتبسببمرةمناكثرالحجالىواحدهم

اموكب"صاحبالفزيالديننجمهو،دثقىوعالممصريعالمبينمقابلة

،2915الاولكثريناواصد200/1محرماواس!في،المنورةالمدينةفي،،الائرة

يحح،يكادالثاماهلانالنزيفقال.مبرةوعرينأربحاحجانهالمصريذكر

ويحمل؟هببحثرةبحيرايتأجرمناالواحد!المصريفأجاب.مرةالامنهمالواحد

تكفيكثيرةكلفةتكلفنكمالواحدحجاذاوانتمويحجوالبصلاتالفريقيثاتتخه

.")52(النصيبقدرعلىوالاجرطريقنامنايثقوطريقكممناعدة

القاللةسنر

فيهيير،)53(حافلموكبفيدمقتضادراثاميالحجقافلةكانت

ولتم.كثيرةقواتودرافقه،والمنعقالمحملفيهويحمل،الحجأمير-الوالى

الححاميرويتوقف.شوالشهرمنوالثرينعرالثانيبين،الغالبفي،المفاثرة

فياللهبلادالىكؤديلانهافيلكصميت)اللهاوبوابةبابخارج،الحجقبةعند

رفبةبسبب،الخروجنيهزلاءويتباطأ.تجمعالحجاجبانتظار،(والقدصالحجاز
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اللحظةفيبانترياتللقياماو،اقربائهملتود!او،الححموكبماهدةبقبحضهم

المزيويبنصا!ماظةكتوجهالحجقبةومن.اسبوعخلالخروجهمويكتمل،الاخيرة

تجبرهااخطارمنثمةلشىلانه،متفرقبثكلل(دمقجنوىكما30حوالينبحد)

الىالحجاجيرافقونالباعةومنالحجاجمناقرباءعدداانكما.التجمحعلى

،الحجاجعقديلتئمحيث،المزيريبفي،الاسبىعيقارب،كوقفوبمد.اديريب

المزيريب،قلعةفيودائعهما.لحجاجمنالراكبونويودع،النهائيةالاستعدادات،دتم

فونويعر،دمئقالىالحجاجفقواراالدينوبمود.الحجازبالجاهككلالقافلةفىطلق

الضامى،الركببقاضعرت،قاضالحجازالىالقافلةويرافق.)54(برالزيرباتية

بدمشق،الحنفىالقاضنواببينمنعادةواختير.الطارئةالقضايافيلخظر

.)55(المدرسينالملماءمنأو،المتقاعدينالقضاةعن11

،الحجازالىدمثقمنالقافلةسلكتهالدي،الرئيسيامبطريقالىاشيروقد

يتوقفحيث،(منزلةاومنزلمفردها)منازلعدةمنودألف.السلطانيبالطريق

القرنينفيالسلطانيلالطريقوضم.بالمؤنوأحيانا،بالماءوالتزود،للراحةالححاج

،المفرق،ازيريبا،الحجقبهء)56(التاليةالمنازل،عثروالثامنعثرا-طبعا

المقبةظهر،معان،المنزة،(صقرهتابوت)لحساا،القطرانة،البلقاء،الررقاء

قاعأوالبسيصقاع)القاع،ححذات،(المدورة)جغيمان،(الحلاوةمقبة)

اقيرع)الحمراءدار،الممظم،(الاخيضر)الاخضر،شميبمنانر،ثبوك،(الصضير

،(الحجراوثموداباراوديار)صالحعدائن،(الحجوزاوثق،الرزمفارشاو

هدية،،النماممثمب،الزمردبئر(طواميراو،الغنمابارأوبياز)ا!ران،العلا

،الثهداءقبور،انورةالمدينة،الجرت،القرىوادي،(النخلتين)افحلتين1

امرمة.مكة،فاحلمةوادي،عسفان،خليص،قديد.،رابغ،القاع،اجديدة1

،ا،حيانبحضفيالحجاجتوقفحيثالصفيرةالامكنةجميعالمنازلهدهتشملولم

البد.وارادماواذا.منهاكلفيالقافلةتتوقفانالضروريمنيكلنلمانهكما

مثل،السامةالحئالىوضعالىلجأوا،عليهاالهجومدون،الحجبقانلةالاضرار

اهتمتولهذ8المنازلبمض/في،الماءبركفي،المتفسخةالحيواناتبقايااو،اخظلا

وا،الحجمنازلىنجماالقلاعببناء،اثمبلادفيحكمهابدءمند،المثمانيةالدولة

على،دمضقولاةوقام.57()القافلةلحمايةبالحاسياتتمزيزهااو،مي!مهاكر

عهدتوقد.)58(فيهاالحامياتووضع،القلاع،ترميماو،ببناء،فنرات

أصحابمن.الباهيبنالبنودالى،الامربادىءفي،المثمانيهالدولة

وبخاصة،يلانكلشاربةخلفهمئم،)95(اقلإعبحمايةا،قطاعات

وابوابوسورالقلحةحمايةفي،مكانهمحلحين،0166عامبحد،منهمابرلية1
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العودةطريقفي،احيانا،القاظةواضطرت.(06)قولالقابىالانكارية،ممثئ

وأ،مليهاالبدوهحماتلتحاشي،اللطانىالطربقعنالتخلىالى،دمثقألى

حح،ذاتمنزلةبعد،طريقهالتوص.عليهاالهجوماعقابفيانقاذهيمكنمالانقاذ

أمنا.اكثرو!لان،مصرالىدمث!قمنالمتجهالتجأريالطريقيمرحيث،فرةالى

الطربقهداعنالمودةو"قتضت.بالفزاوي)61(الدرباوبالطربقهداوعرت

الماديالموعدوهو،صفرمنالأولالنصفبمدماالىدئقالىالقافلةوصول؟خر

القافلة،لايتقبالثخرجكانتالتى،الجردةهددواذا.السلطانيالطريقيخمالعودتها

.الفزاويالطريقعلىالأخرىهىعادتمماثلضر

منمرسلا،اليهاالحج)62(قدارجووصولدمثقالىالقافلةعودةوسبق

منالجوقدارارسلماوغالبا.القانلةبسلامةالدثقيينلابلاغ،الحجأميرقبل

،المادةفي،دشقالىالجوقدارويصل.الامانمن!طقةالقافلةدخلتحيث،محان

كتابدمثقيصلالجوقداروصولمناسبوعوخلال.)63(محرمشهرأواخرفى

ويرصل.الدروث!يةفيالرسائلوتوزع،ذويهمالىالحجاجرسائل!املاالحح

حما.الىالرساثلخرون2!لتابويحمل.القطرانةمنزلةمن،الفالبفيامتاب

وصوللدىاستانبولالىاماثيببرسلونفانهمالاروامالحجاجاما0)؟6(وحلب

.)65(المقبةظهرمنزلالىالقانلة

اليها،امتابوصولمنأسبوعخلالدمقالىالماندبنالحجاجطلائعوكصل

الحجواميوالمحملوصولبدلكويتبقون،صفر!ثصرمنالأولالنصففيأي

الحج،قبةالىدمثقمنالمحملخروجبينتقريبانفهاالمدةوص،اسبوعبح!الي

قبةيخ!المائدالحجأميرويتوقف.بهالحجاجخر3ولحاق،الحجازالىالطريقيخ!

.)66(دمشقاعيانيستقبهحيث،الحج

دمشق،عنمكةالىالوصولفيالامىالحجقافلةاستفرقتهاالتيالمدةاما

طريقفيتقريباذاتهاالمدةواستفرقت.)67(يوماوثلاثينخمسةحواليفكانت

مكةالىالوصولاقتضاهاالتىالفرساعاتالحجاجأحدقدروقد.)68(العودة

.)07(ساعة05؟بالعودةساعاتأخروقدر،)96(ساعة09(بدنقمن

.اليومفيساعة14-12بينتسي!ركانتالقافلةانيحنىوهدا

الش!ي:ال!!اهمية

بالنسبةسواء،هامادورا،المثمانيالمهدفي،الثامىالححقافلةلعبت
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،+للىاك،اعميتهامنوزاد.بمامةالاسلاميالمالمأو،بضاصةالثاموبلادلدمثق

الدولة،ونظمتهماكبنتهماوبالتالي،بهماسمحترئييتينقافلتينعنواحدةكونها

الىبالاضافه،الاميالححقافلةأهميةوكحلت.الاسلاميالحالمفي،المثمانية

التمازجفيذلكمنواهم،رافقهاالديالاقتصاديالنئ!ا!في،الدينيةالناحية

كبير.حدالىتضيغهمهلتاللىيوالثقافيالسكاني

صملهاالتيمنهاسواء،البضائعلانتقالهامةمناسبةالقافلةسفروكان

التحارحرصوقد.)71(كبيرةبكمياتاتجارحملهاالتيكلكأو،أنفسهمالحجاج

التجاروانضام.بهاتمتمتالتيالص!كريةالحمايةمنللافادةالقافلةمرافقةعلى

البضائعكثرةلان،.لهاتعرفتالتىالمخاطروي!،اعدادهافيزادالحجقافلةالى

خاصة،بصورةوحوران،دثقافادتوقدا.مهاجمتهاملىالناقمةالقبائلأفىت

البكسمادصناعةنثطتدمثقففي.للقافلةالخدتكقديممن،ماحدالىوطب

الخامةالحرنيةالطائفةنشاوعلىذلكوانمكلى،القافلةبهلمونتاللىيالفري

طائفةونثطت.)72(القناطير2لاتالحجموسماثناءعبيصاتهاوبلنت.بالبكسمادية

المكامين،طانفةكلىلكوأفادت.الححموسمبمناسبة،حلبفيأيضاالبكلسمادية

وسبقت.(انقدوفة)المحارةيصنعونيناللى،والمحايرية،الجماليقودونيناللى

البدوثا-،اقلوبدرجة،حورانقرىمثا-جناهاالتيالفوائدالى*ثارة

والبضائعاوالقواتالحجاجلنقلجمالهممن*لافتأجير،منوحلبحماهمنطقةق

للتانلة.المرافقة

م!هم.الحجاجحملهاالتيوكمي!ا!االبضائعأنواعالىالمصالراشارتودد

والتوابلوالمنسوجاتوالقهوةامريمةالاحجار،رئيسيةبصورة،البضائعوضمت

الحجاجوصولأعقابفي،دفقعماللىيالاقتصاديالننا!عنالبذيريعبروقد

فيالناسلص!ومخاطرجبرومار"بقوله،1751/؟116عامفياليهاالاعجام

كبيراوثوالوقرثامثربثلاثةواحدةكلذهبربياتالحبممعوصاءوالثراءالبيع

،،سمالاروامالححاجوحمل.)72("ذلكوفيروشالوعمادنواجاروصغير

بحضها،الىالثرعيةالوثائقاحدىاثارت،ال!لعمنانواعا،والحبازالشامالى

عدةقيمتهابلغت،والرعنرانالثالمناحصرعدةبأنها،9111/7017مامفي

الويدية،ناحية،يخ!الطربققطاعهجومبمنا!بةذكرهاجاءوقد.القروشمن*ت

قاشنيامسؤوللأنهالمروقاتبئمنالحاكمهلىاوفرم.عليها،حما.لحاكمالنابمة

.)74(منطقتهفيالأمنس

وهو،)75(السناعنهاسلععدة!حملالحجازعنالعائدةالححقافلةوكانت
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القافلةبهألتماواشهر.بالنامكةفمرت،مكةمنطقةبهاضهرقيمليننبات

البنبانتاجاشتهرتالتىهياليمنانورغم.البنهوالعربيةالجزيرةمنتجاتمن

.)76(الحجازفي!ثريلأنهدبما،الحجازيبالبنالمحليةالمصادرفياليهأشيرانه*

أدىكشىيعتمائة،مثلا،6(17عامفي،الحجاذمنالمستوردالبنكميهوبلغت

شيوععلىهداويدل.ايحا(الثامبلادفيالبنسمرهبو!الىالسوقفيطرحها

والمطوروالتوابلالمنسوجات،كدلك،الحجقافلةوحملت.)78(محلياالقهوةشرب

الىنقلتومنهاجدةالىالاحمرالبحرعبرالهندمنالمستوردةالثمينةوالاحجار

.)97(مكة

رافقمماالدوليةالتجارةفياثسالحجقانلةمساهمةمدىلناويتبيئ

بضائع.من،1862أذار8؟بتاريخالحجازمندثقالىعادتالتى،القافلة

سمرها،(كغ005؟اصالي)رطلا0225زننهاالحناءمنحملا5؟؟ضمتفقد

)كانت).ولهـ،75ههـ+هحالحجافىيالبنمنحملاوأربحين،قرش12.ر...

رطل.؟..دزنانطربقفيحملاخمسونمنهاسرقولكن،حملاتحينالاساسفي

يتألف،للحمائميصلحهندينسيجمنحملاوعثرين،(قرش...ر.؟اقيمتها

ومحموع،قرش002القطمةثمن،قطعةمائةمنهاالواحدةتضم،بالتينمنحملكل

القافلةتلكحملتهاالتيالمجوهراتقيمةوقدرت.قرش...ر.08ثمنها

017.ر..وقيمكه،النعامرلىعلىأيضاالبضائعواشتملت.قرش01.ر...ب

وبلغ.قرش.ر.6..قيمتهاومتفرقات،قرش.ر.16..نمنهاوعطورات،قرش

يمادلممااوفرنك387...رالقافلهتلكحملتهاالتيالبضائعقيمهمجموع

.)81(قرشرا-ر.00285

للطريقالاروامالحجاجاستخدامبازديادالاصالحجقافلةتجارةكأثرتوقد

وذلك،9186عامفيالسويسقناةافتتاحبعدوبخاصة،الحجازالىالبحري

بحرايافربداالاعجامالحجاجمنمتزايداعدداان!لما.واقتصاديةأمنيةلاصباب

فيالتطوراتهد.عامرالدي،القساطليوذ!لر.)82(جدةالىالمربئالخليجمن

دمثق(اي)دهمتهانكبةاول"ان،عرالتاسعالقرنمنالسبعيناتفي،ثحشق

حلتالسويىترعةنتحتوعندما..هالبحأرفيالبخارسفنصيرعنتسببت

البريةالتحارةمنلهابقىماكلملبتلافهادئقتجارةعلىكبرىوطامةعظمىبلية

الدهبجداولفخرتاليهاالاتيانمنالحجاجفامتنعللحجازقريباباباوفتحت

.)83("واياباذهابافيهايسكبونهاكانواالتىالفزيرة

للالتحاقدمشقاموايناللىالححاجببةفيالتوعادىخر3صحبدوعلى
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وكثيرا.دممثقفيالاقوامدمددالى،فيهاوالممللليثىبعضهموبقاء،بقافلتها

،الاعجامللحجاجبالنسبةوالسويقةالخرابحيمثلخامةاحياءفيهؤلاءاقامما

ظاهرالقائمة،الهنودوزاوبة،ما)5المغاربةزاويةمثل،اسمثحملزوايافياو

،السنودزاويةوفىكرت.هنود)86(امرهادولىوالتي،بقةالسوبمحلة،دمثق

وظيفةفيالسنديمحمدبنمحمدالشيخ!صيينبمناسبة،بدمضقالهئودبمصة

اللتان،(السنودوزاويةالهنودزاوية)التسميتأنكانتوربما.فيها)87(الامدمة

زاويةكلىلكووجدتواحدةزاويةالىلصيرانسنو!خمسبفاعلدكرلا

.صلىالمه(مواصلمناناسمشيختهاعلىدعاقب،الحصىميدانبمحلةللموصليين

قدمواالدينمنهمسواءدمشقفيا،قامةالافرابالمسلمينمنعددرفبوقد

واالوقتلبمضالمجاورةبهدتخصيصاقصدوهاالديناو،الححبمناصبةاليها

بسببوالمتصوفةالحلماء،خاصةبصورة،دمشقواجتلىبت.كنرلاءفيهاللاقامة

منوبخامة،فيهادفنواالدينالافرابمثرةونظرا.دينيةإماكنمنضمتهماثهرة

الدحدأح)98(،مرجدربةفي،الغرباءبمقابر،عرتلدفنهممكانخصصفقد،الححاج

الدي،(بالعربيايضااليهيئار)المدنىالقشامسجلات!دفي،مثلا،جاء!قد

خمسة.ذكر،هجرية1166-1163الامموامفي،دثقفيالمتوفينمخلفاتنج!نظر

الافرابالملماءاما،دمشقفيدفنوا،الاروامالحجاجمنعحظمهم،فريباوسبمين

)09(.دمضقعلماءدننحيثالنالبفيدفنوافقد

،واقاعةالححبمناصبةاليهاالعلماءبتوافدرمئقفيالثقافيةالحياةافنيتوكد

مثال،اثميمينوالملماءالزانرينالملماءبينالمناظراتحدلتماوكثيرا.فيهابحضهم

/1157شوال02وشمبان22بينلدمشقالبفداديالسويدياللهعبدزيارةر!

الاجتماعيالجؤووصفه،للححسفر.بمناسبة،؟؟17الثائثرين26وايلول03

.علمائها)19(معومناقشاثهدمئ!قفي

فياوالامامةفىسواء،فيهاطيهاعرالبدمثقنزلاءمنعداثنلوقد

الن!رقبةدحتالحديثسريسزلكفيبما،مستوياله)29(اختلاتعلى،التدريس

مراكبارفعمنوهو،ونمبانورمضانرجباضهرفي،*مويالبامعفي

)49(جامعفياومدرسةفيحبرة،فيمادة،المجاوراو،انزيلواقام،التلريى)39(

المربيةتحلمامكنهاللسانعرك!النريليكنلمواذا،دار)59(فيسكئلروجمااوافى

بمناسبة،دثقفيالافرابالطماءوجودالمصيونالعلماءواصتفل،بمحشق)69(

،العواموافاد.)79(علمعنبهاختصوافيماالاجازاتعلىعنهمفحصلوا،الحح

هؤلاءاحدوصفوقد.ممرفتهمبمتوىكانوايناللىالنزلاءالملماءمن،!!
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ريفيهالناسمنمثيروكانالريمةيحرفولاالحقيقةعلىيتكلم"بأنهالملما.

.،)89(اعتقاد

الافراهـبالطماءبين*راءلنبارلهامةفرعةكانتالححعناسبةانورفم

والطرقالنصوتنثرعلىابضاذلكساعذفقد،ن2فيوالتعلموللتعليم،فىالمحليين

دمشق،فيالنقثبنديةالطريقةنثرهو،المجالهدافي،مثالخبرولمل.الصوفية

،المراديمرادالسيد،المراديةةالاصصديدعلى،عرالسابعالقرناواخر!

تصعملهوتابع،دمثقفيالطريقةهدهبنرواهتم،الحجبمناسبةدمشقاماللىي

لنقثبندالعلريقةةولكن،بخا-ىمنالمراديةةالاصواصل.محمدال!يدابنهبمده

واشتهر،الهندفياقامالدي،الفاروقياحمدالشيخالىلنتسبنثروهاالتي

ثاتت11وغير!االطريه"هذهلضثرذمقفيمهيئاالمناخيكنلمولو.،المجد!)69(

طرقوإنت!ثرت.نداك)001(2النقشبنديةالهنودمنعدددعشقامولماالناسبيح

.وافادطريقةمناك!رالىالناس.وانتسبالمثمانيالمهد"في،دمشقفيمدةصوفية

عئ!ثيرامنهاوازالمعتواهامنوفعبانالصوفيةالطرقالىالملماءهـئتسل!

حساسياتيوجداندون،الواحدةالطريقةافرادبينالروابلىعززانهكما،طرفها

متقأربة.اجتماعيةمثمائرذاتوانما،متعمقةعقائديةدكنلملانها،الطرقبينقاللة

دصاللطانذلكفيبما،الححفريضةباداءعثمانيسلطاناييقملمانهورفم

اهتمفقد،امنيةلاسبابربما،المسلمينخليفةنفسهاعلناللىي،الثاشالحميد

القرونالريفين،طوالالحرمينحماةالحح،بوصفهمقافلةسلامةبتامينالحثمانيون

.الضامبلادفيهاحكمواالشالاربمة

،،"
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جعلمراا

جز،ان،ومةالفعثراحدىتادبخ.نا!ميةال!وادث،كنانبنيسيبنسد:انكل)11

،ولمو.!*()11ء1114ء!مو.هـللا(11)أأ"م!:ارلاصا،برليئمبموعةل-من

و+،للفالدبئ،،!.صلاعثب1/7،!71،162(01،ب012،ا."ا،171!ورقط،2-

51وادنر،بممةبخاس،وكقملاالبداى:هيدحكل،7،912سثق،ايمثملاييالمهدفىمث!ق

الومية،لحشقهو*،ال!ردالبدروياحمد230،1،صى،رسدتالطري،دمثقمكصا!ون

،01،011ص،9591القاهرةمهاصريمقبداحممز.دلحقيق،2*ا-0117/1"17-،011

161،171.

ممتومهشد،الىبدلو5هـ!.البيئفطيونروم6،المثمانيينلبل.،هنص!دمكل)2،

مصه-ومل،سنطمولالبكلنىالحمدالومين.ارهـمباسمالبيمفطيينالى،وللى

ف!تمنبالنحةلصقدمه،سسيصيمصرء"ردم"لعيرلقد،العثممنيينلم،السلابى

،لومبق!مالعنمفييحداد،ارومسلاب!ةبصدنيةصلابثةادالرباث!رلدلك.برالية

.وم؟4،سلضلم،طكبانهسضكلولى

.*اص،البدبريول

.ب1،1،1ب،كنكابئا،،

.الأاص،طبدروي!ا

.01؟ص،رويالب!+

.161ص،السايقالمصو

ث!كل:يه

.ح.!5!5!"حألا!!طم!هـ؟+هء7511134.لأ75!ه!لأ*!هه!ء؟!*5.!لأهـ.4.ل

ه!الا+م!"م!هفى8ءأ?9!و.*2،

6طو:)ول

لاهاهسش"س!4/0!!أ"ه(ء"5).."ه4+!،هـ،!"*ة،5همم8(ء5):138/79(!هاول

هـ؟مه(51ه!9س!4!ه3).1757.12.3

75،لأه+ا.230لز:انكلة.ا"

ثعر:اأ"ا

ا!،،فمه...مه!،هس!حمه،ل!ل(هـل88؟ألا.)!ه009751فىهـء.8

-7017ء0573.م!ه

كطبنا:انكل21؟(

ال!م+!هأ-1723+!0657!لأهـ"أ!!.7214ولهـ0791.4.4.!اه0
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أنال!:+ا،

8!أ!+"هـ83!8!؟!!8ح8!53ممهـء+هي8أء3ء++!،،اث!(3لاأهلأ،350.11اء!+،5"

2ء61ول!م15مه.7

.85م!ح.ه!+!916.8ل!ول7هـأ713!ه.:انعو!1،"

صقي!محم!،امبرىالشث!بممضق4!را!ننلامباوليبمنالورىا*م،طولونأفيمح!د11)ه

.022،2125عى،،691لحعثق!همناحمد

لمث!1640اعلا516)وعمرلضامإ،!:شا؟نالا!تمدهوسامدللاصيلان!ر)16(

.002-،71،91هص،6891

.2131-لأ2.2،،021-212صومصاثمبلاد:كبنادرلل!طعيلفكلولا،

البرجىاثحددشطوت،لمابد5"لوالدنرجمةفى11!ابدعصح،"لراديظيل!محمد(1ول

.0271-ب26،اد*:ر،!،،.05هـ!،باندن

91،

!ي.8!،هـهوهامهـ!الهه5!الأما58ء!7ه؟*!95ههفى!?!ا*اءاثما9"ء9ء7

ء!..?.!

حابنا:"الرءمناهرىلطعيلانكل)02،

ول،7!مهـ-حمضاهءحماء!0.5!.68-65

سمر80،مفف!نمومنثر،اثهاجمااممديمر*ميرلكخ!،شبام!حيمو)21،

فا*ممكرا!،البوربني!حم!بخاالحسئ،،68-3*6-ول*6-!ى،0091-1091

.1،002-4*91-91كيلعث!ق،المنبدا&بئصلاحد.سقيق،جرهانعنهصمر،االدم!ابنه

.6،-2،صي،هدحبري2121،

.2،ب-2،!،*درمط،ابد41ع!ح،اداري+2!

.7"عى،3،ب32ص،2ب،ا!رسلل!،أ!الي)،2،

.80171*ولممانون25)911/1شوال69،21ص،23رلم،رمشقسبل)02(

.،0163!و!ان02"(/..،ع!م،30،5عي،01بم،حلبسبل+!

3*201-"للثيميةادن!صعنوههتصلايةوابتمدعيةعصانيةهراسة،!وة:بحثناانكل*2،

،ماا.ههنيح،عملا،طثمبلا!لعثلىيناللهالصرلىعينص!لمبحث،1861-*12/ا887!

.،.*ا*ول،نولى128/"،17*&بملاى192،02عر،،916رلم،رءضقل!ب38(ة

لا!،61ص،،2*اهرار02م!ا(/)آث!مبك،طتاعي.17،6،ر"،لحمثقسبل)92!

.أ2،*اادار31)0117رمم!لن

لا:كلنافىلهجوآ5ل!ادليظوصفاافكل)03(

!ل!(كلا!مه5*ص!هءهءمحز-2.213
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راقىامريممبه

اأهء.4!م-1،273-72"

6رسك،ا*عى،(2*اادار1175/)25نمب!ختام،06ص،،17رقم!ثقسبل)32(

.،اول2!!ار21)0117/

الصنامدلصس،والمثريئعثرالتاسعبمالكلنيئ،!دثب!الطائفةهد.مولانكل)22!

طظصىبمكلالدبئلاليدوالثنى،القاسىسمي!سمدتاليض،*ولالبمء0،0بر"يند.،الثامية

ى!،2ب،0691،لا!الي-باريي.،و!ثركاهنثهـموتون،القاص!ا!رتحقيق،اصموخميل

،06-."66

.21،-02،ص،2ب،طسابقالمصدر،يصنمهاالليالمعايريحولانكل)،3(

،،*16اثععيلثربن02)/5،01شمبك781،16ص،01،.لمطبصبل)35إ

.(6،لأاأثصلثرين*)/1158!ثوال263،11محا،121ر"مهدثقسبل

.،ا"16إثيص،نون0501/هلإاضوال،،125ص222رقمملبسبل*(

السابق.المصد)+(

.،؟*اارار01)1175/دمبك00،91عا،"17ولم،دثقسبلك!"8

.921-318ص"2ب،اثاميةالصنا!اتلاموس:كليمهحولانكلث!)9

.،5،17الثلاستثرين6)الم158شوال63،11عي،121ر"،دمضقرحل)."(

.+16،دو،1،2)6".ا/صؤ908،17ع!،01دلم،ملبسبل)1،!

1618(.فىا،62؟)270/1*ولربيع81،92،عي،11رلم،حلبسبل،عكل،انعر)2،(

.،8.لااالثاتعوفى،9111/"شوال69،13عي،33ر!م،دمثقسبل43(ة

.1+6(الثلامماكللنون25)0،01/ا!شبك781،6عي،15د!مملبمبل41،!

."*16فب!92.".ا/)رمدفى7،22ولعى،01ر!م،حلبسبل).،(

.(0،17الثافيتثريخا6"لما158ثوال63،11ءب،121ر!.،دثقسبل)6،(

.!6،17ث!با!د28)9.11/صص6"015محا،122رمم،دمثقسبل71"ا

.(كلاا6ثبا!2لأا/9011صد.،2عى،،12دلم!ثقسبل،مسث!يه،(

بصبعهـ،ا*امحمفىالبي!الغبزرطلان(82-81عى)"لبهيريمد!ا،،

المسلرطل5دثي،بنصكالملمودطلسارى،بمثرةا!رزورطل،سا!يبضةوادثي،مص!رى

ب..روافي!ر4اندالممثتىا.رطلإتامتبرنأوارا،مصارىبئمانيةالب!رنبانورطل،ونصفبؤش

!رمنيةالبممةمنثو.ين.،،السلي،ملر.!بت،*سلاميةازد*وا"ييل،هنتيلالتر:انعر)

مسوصمةكرطيةاصيمةمقداوتكبين،ممربةاربميئبهادلالقرشوانول3عي،9؟.لأ،عمك

دثي.و!امدة،4اندالعمالمحا

الوسر،،ل!لابح"لعلوانيبزل!السريبةب!بمحلةهـبدثق9115هملداوبيمت).مه

طبقةسوهاو!بة،ومربعوايوهن،هنواءنهومنايمايبمي،ماء،وبركلةمم!يةمامةطىثشمل

.(6،17ارار31)اا"وسهربيع،عيه!هاارله،)سبلامثقثا074؟،بومثرلة،ومبخ
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اثميالحم"اطة

،4صمديامة!كلتشتملة"يصبزمط8البرات،الثط!ىربمحلة،!مثق!كل،اخرىلاردبيمت

7،117.ارار17)1651*ولربيع،.012حما،118رهم،معثقسبل)دث!ا،07ومرلض،وسبع

6.،!ي،118رلملعشقسبم)الثصفىدنطثرستة،سالوببسود،!ددهمامابرةوكامت

.3،017الئانيكانون3/(9115الحبةلي02

وا!ك،بالعتهاكيو!عندثى..،مبلغلمعيستطملم،م!يالهينض،سماناانرثر"م!

بلغ2و.(1017شبا!،116/6*ولربيععي2،33،01"ادلم،لمشقسبم"المحكمةداعسار.

بمسبكربدجرءورأ+ةوالتمليمألا!ةوطيلةعنالبرهافي!صالسيدفيحسنطسيدقافا.ما

سبل)اليوم"عثمافيةدراهمعشر،بشقالقلمةدحتمنبالقربالقرعمنى،البلبيمحمدالمرموم

ومثلمصي!ال!ءبمدل!طى611711،ااب!ل13الم9.؟يثمبك152،26محا،"01دلم،لمشق

لاليوم.ممريتين،4اند،الولدنفقةوممانت.اليوملالو!ائفهلهمنابصداوللمل!ماوهالبااليوم

الحاليالكلن1عن*و!االطبقةاعيدداجم"الثمنو!طف"لسمرلطف،الظيالديننم)2.(

ل!ىوك012اب!.99،ا"درال!،41دلماال!ل!يةب!شكل!د،(السلايرةاموكبرللوعر)،مثر

القاهرة،اجزاه،.،ثرالحادكطالقرنأميكلالافرضصة،المحبيالامينمحمد:الوا!ةهد.

.8+ص،2ب،128/9186

ادامم!،الح!الىكنلابنميسىبنسم!ك!لادمشقلا2لعم"كبوصفمنه+ما

منه.ههـدروبلى.ء*أ6هـأ:س""سليندعضطو!،الثاميةدالمحاسئادالكل*سلامية

.2،علاالورىسك،ا*ماح!منه:معهشحا!.ونثربشقألىبيةاالفهأبمصورأنسعة

.21،(0،طبدروي،باك!،ب2،021ص،اليوعيةالىاوو،ككابئ:انكل5()،

.1،22ب.،المردسلك،المراد!،162،،ب،30301،ب،1،13ب،المحبيه()0

ل!بل!،0وصد6*لباهسنة،النيارىابراهيم:التاليةالمصالر!صبنية5لمنكمدأسهللاه"

القيعبد،هـا08011دالحمكلبقوصفأهـ)ء35.هـ*)1(125برلمبرلينمبموعةلمعطو!

برلمكيمبرفى"جاسة"ممكل!،و.سطزوممرالثامبلادرطةدوالمبراستيثةكب،النابلسي

اهـ(121ريطمالحمطريقعلوازمأ"ومدبناهـ(،مرصاا-60..الالمطربقوعفه)."3مو

الرهلة"المسكيةالنلحة،السو"ي"الهأهـمبد.37.هـ*)11(!8،برلمبرلينمبمومةلعسو!

1157،(.عثمان!لالحيطريق)وصف.44".23برء35،ا.لبريطلنياثحفلىشطو!،امية

س!وومد.6147،ء)11(.!وأبرلينمبموطليمططو!،(اء6.1طم!الحم!قيهـصدأ

بممه!وللهكلا!واهوفثرءهـم!اشثبولبيئ،ء3911عاملالحم!دبق،الترمميةبامفهاديب

انكل:،الدنسية

ولأح+!أ!أ5!مهـياههملم!ي!8*ظ8!8لأ!يول(4!ر!أ!م6-!!هـهـ5173ءا

كللا،أ.،الا؟أ؟58!؟أ"89!+هـولأكا4!ول-!.)ا01م4!++!"لال!ول5؟054لاول4!،+هـ3

!هأسء"8ذهـهء6.8!أ

.3،301-،السا+يرامواكب،اقىى،12-11!ي،المنبدنحقيق،بممةابن)57(

،29،أنبشيق،القلىي،5262سعالوابد3،161-الدررسلك،دادي5"80.

.*،*،".،ا.عا،منلسك،روببس!
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داقىامريمر.مبه..-

.*ا،-3،العرةيصس،الكليلأ!ه

هـثم7!5!+أ551ة!+!هلا.32:9:كابنااض).*

.12-11ما،المنب!لصق!هبةابن11

!م،!يبد،البضاوالىاسمشليي!*هبدد!يبكلدسه*ملهدسةاصمة"62،

،*ا!ا.اا"16،+،،2مبدووي،،مااب،*لدم!،،-،ميوصهطىإده،ع!اب!،م!

.19(."اهه4*ا

،173،،101،16،،12،+.،16،البد-كلى.،82،ب(*لراد،2ب،ممهكابن"!ثم

.191،اول

181.هالب!رو!أ،ول

."،.!د*مع!ه*بب

وا!بو،الحيقةسنابلسي،،اب"7!لااب،،مط*و2،ه،هـليوعيةامىاله،ككابنللا

برلم!مبمومةلمشو!"41!عومببالبدايعفرهلب،الص!يىببتالثه!يرهن،!038

.0،1الورمة،.ث!81.هـ*(11)2!حر!م

.روطبلربمطا!ة7،لأ!+اهوسو!ر86،3-ث!،أريبامحمه،2111،9212،الوبدى*"

ه!م!3،بكم،ب،،3،والمب!ا،لحتيقة،"لنابلس)*

.*،ل!ببمع!ه)9

.ب،28،عثمك).

*،+،61(.،البد-رويمهم!،انكل)ا"

،ورلى(8017الثافاانون91113/)6ثوال69،12ص334دلى،دثقسبل.،مسانكلول)2

.،،172الثلأمماثربئ.)/اإ،.*ولربيع91،02،ص،.،

.161ص،البد!يكم

.،لأ.لأ.ا*ولشرإبئ3)39111!ثمبك.،82ص33،رلم،!ثقسبله،"

.(2*االدل2)ا*امد2(،9*مى،171ر!م،دمثيسبلبه"

،21،در!،91،ا17*ولكانون27)1163-ملإا،*ص،+ارلم،دمضقسبل!

.،اهي(لور01)"116ثمبك"9"،16ص

!".50.ء8.25.0/11ء11:ها"ه.مم!ء710.19هح.+اه7.?لا!.6:323لكلول

هـ/309"طلاثعوهي)الميصردسيسثدليبكلابوهواليمنلايصةكربمبرافىيدكلله

مصواجب،للمطضيفاليه!بدلى!امنواث!تبشبمما!رالى،79"ا&اسص
هـهعلىسو،لرلأأمنىو!.اا*-ا+،ا-،السكلة!صاكب،مكي)!بهأدثثيط

لأ"بابص!اشميلم.ا"2،89ب8الصاء!ب،ال!ي،0.01صابري!!مو،"،،/صر"

لقهوق!بيو!الشا!ربو.(2،93ب،الثرةاكب6كو1،لنزيا،6،51يادا359/81*ولربيع

الكل8ا!مبثرلاليي،طصدس"!فىايهدلعرالكلل!ش*هيرلدبعبممثأ")ا!هاص!و8

.02"166،203،،!ب،اسبي22،+،002،،ء3

0"ء..ء93/79:5لا"+!؟91ا.أء175223.لإ.5!!.أ.مم!كه8لاووء"1!17.01."مه
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الثطمي-الحمت55

ليض.5عم!الىلثير!كاهولكلمة".ها

.بم".حس!8!+!5ءاه3+م!+م!أ.2:لض11"

لزمميا،*بتمامه*تماليللتاش3اثاتالوكصأسركيفىطقينا.الليالتالىبحثنااكلهه2ة

.ه!11.كلصر.-1)يه!راسبور4بم!هفىالمنص

(،!3+8!!3،أ10الاع5!موله!4.!،3؟أ51681+!5ءلأ،ثه:8ء5،?لا5551!+!هلا.5

مم!أ-871ه."8!هعمم9د+4ء*أه08هـ"،اءا،+هحم83+أ8!+/هـ؟!+هاء4ي!-9.

؟؟همعه!ول،5".هـلا؟!5ههـأححا!!اا+ام3لا?.+5553،هـأ4!هـ؟هـأء4،955+!

*هـ.اأه!هـ+هث!ه+ءأ+أ4لاكر51117-4ثعهلا؟1،4*5*ء8.9ءا،ة3،هـ33م!لأ9مء3ءا-6

لال؟اهـا؟-!9.

.(،2ص،*18بيرو!،اهيحا"ممثقا"الفناهالرومة،القسصنممك+لمه

ايفاانكل310"،الوابدصيمح،الرالي،201،اب،اليوميةكنك،ايىاركاابن)،ول

الياب.حيبيبهاالسويةد!راللي،1،1عى،البدروي

كللت،طصفيرب!لالبماحجامعشما&وهبم،00،1-208/9912عامفىبخيت)سه

دصيق،الورىا!مرم،طولونابئأانناطوطية(لاليبافيالشهي!سا&ثسبةا!رطيةبزلويةاعلا

11..ص،!مثقولاة،افي،0201عا،المممك

.61(17*ولسثرفا2)1156رءمك291،16مي5ممه،*رلملمث!قسبل"6ول

.1،17،يوز"2ا)ا"ه*ولمادي01مه02مي،011رلى،،مضقسبل!له

.6،3ص،.2-،ا!بي،هه

.2،2ص،المدرس!،ادأهي)م!

.-ا،802،الصرسلك،أرادي:ملا8نكل)."

،كب.،!،9،المسكيةطننحة)19،

.9"3ب،طمرسلكالمرالي:مسانكل)2

..026،،ب"3،215ب،كصابقالمصد:سسانكلول)3

اررورمبد،301؟،3-23،،!52كمرو،سالدالمرالي،،*،2بم،المبي)؟"

لعثق،،البيطاربهبتمحمدتحقيق،أمزاه3،صثرالثالثالقرنلاريخدابثرطية،البيطلر

.9مهب3،ال!ررسلك،)."دا!ممي

.،2118ص،الحبيمس"نكل)69(

ءب،902السصلت،الىي:مسانكلول"7

.287"ب،،المببي،01*اطسلبقللصر9(ول

ت912،،11،،ب،كمررسلك،ادالي)99(

.3،026،ب2،2ب،الابقاسم!انكل!..اأ
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بتثيقيتلمح!سخاينيةظا

يئلفثماالقفصا!ب

.عبآلرجم!اصلاهـ

هـثقبض

متممة

د،ماقطر4،ماممبئسككعددععرلةدجمةصعوب!البلحتتواجه

والمصمر.الرسمية*حصاطتاعئمادبل،كمربالتا-ف!راتمضعكف

البلاددآا،الممنبيسوأء،طسكاناطمادعنبمطوميىتزولنالاالعربيةحاهـلغية

قلمصر4،المقميقاعلاد؟لكدبما،علىالجمالاعما!ا!علوسبدنسبةكما،ص

منهم،طرح!وبخصه،يلاجانبالمراهبيققميراىمحنولم.!دلآصزها

مبعغ"خاحةاعتبداىعيا،الاحيانمقكعيرلي،اعتممتاد،الصحةدالرب

موثوقة.غيرمصاثومنعستقةموماتعدااو،هي!ا

واوتزايدصم،السكاناعدادعنالمحلومكفيالاركباكهلىاواز2ء

لمحرفةعدةمحاييرأعتمادألىالمحدلونالباحثونلجأ،كناقصهم

فىالحماماتعدداعتمادالمماييرهلىهومن.الماضييخههالسكانامداد

الواحدالحمامانالقولالىالباحثينبمضوذهب5صكانهاعددلممرفةمامدينة

السكانمجموعفانهلىاوعلى.اشخاصخمسةمنمنهاكليتألفبيتمائتىيخدم

الحمامانالباحثيناحدوقال.(ه*002)بالفالحماماتعددضربحاملهو

.الاتباربعةالمدداخروتدر.نمةالاتللاثةيخدمالواحد

الصكانعددمحرفةالىالتوصلفيالوامعساحةاحرونباحثونواعتمد

،للملاةمكانمنالواحدالمصلييحتاجهماملىالمساحةبئقسيموفلك،مامدينةفي

التونية،سوسةمدينةنج!امبيرللحامعالدارسيعاحدقولحسب،ابمادهلقدر

الىالتوص!لو!د.طولامنتيمتراو*ليحوضةومترعرفاسنتيمترابتين

ثلالةبالرقمالمدديضرب،البامعفىلكماحةدمتوعبهمالدينالمصليئئدد

النكلانعددبموعلتمديو،سومة!يلاسةعددوسطىبثلماوهو،وئصف
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نظرا،اصلاسبلدكلفياستخداسهيمكنلاالمميارهذاأنطيمي؟.المدينةدلكفي

الجمامة.لصلاةبالشبةبينهافيمااهباللىلاجتهاد

وسطىعلىوقسمهاالمدينةفيالمكلنةالمساحةاعتمدمنالباحشينومن

وهو،بخصسةالمددضربثم،المكوفةالبيوتعددلمعرفة،البيتعاحة

هلى.وكصطدم.المؤرخينمنعددبينمليهالمتمارفةالاسافرادعددوصطى

الىمنعةمنيختلفالاصرةافرادعددوسطيانمنهاكثيرةبصعوباتالتقديرات

بيننيماالواحدالبيتساكنيعدريضتلفلكوكلى.اخرىادفترةومن،اخرى

.)1(أكراوجيلينلضمالتىامبيرةويلامرة،الصغيرةةالاص

والبزبةالضرائبومقدار،الشمانيةالماليةالسجلاتالباحثينبمضواعتمد

صواء،الا!اءمنلتخلوككنلمبدورهاالتقديراتهلىهولكن"السكاتعالدلتقدير

ح!بللسكانبالنسبةام،الولايةأواللواءأوالمدينةفيانكانلمبموعللنسبة

منتناقصواحلبمدينةسكانان،مثلا،الباحثيئأحدذئروقد.طوانفهم

الفاواربمينستةالى،م0153-0152بينماالفترةفي،الفاوخمسينصبمة

سبمةمنتناقصوابناللى،دعثقلسكانبالنبةذلكمثلوصدث،0158مامفى

الىالتناقصهلىاوعري.ذا!هاالمدةفيالفاواربميئثلائةالىالفاوخمسين

.)2(1555آعانج!السكاناص!اللىيامبيرالطاعون

واسمةمناطقوفسملتالحثماني؟لمهدفيمتكرربثكلالطواعينحددتوقد

*خروبحضها،اخرىمناطقمنبالمدوىانتثروبمفها.وغيرهاالثامبلادمن

الديوالتلوث،والحيوانبلانسانالحقتهاللىيوالدمارالز+رلامق!فيحدث

؟لك.بسببفواوتو،"طمنوا"بناللىباسماءالتراجم!لتبوكنص.الميا.اص!

ظفها.التيو*صابكالطاعونصادثوصففيالاضباريونبالغبل،وأصهب

.1732-1/1*اا4؟عاماحداثفيجمعةابنقول؟لك،عن

غالبوعمكثيرظقفنىحتىونواحيهاالشامبارضالطاعونكانوفيها"

المثمانى،العهدفي،الضامبلاداصابتالتيالضديدةالطواعينومن.)3("البلدان

.)4(المنيفةالزلازالمنصلصلةاعق!في،1173/0176عامفيحصلاللىيرلك

اخرو؟كر.اثهراربمة،)5(61ماريرصلانقولحدعلى،مكثمخيفاطاعوناوكان

الف"،القاري؟كركما،فىمثقفييومكلضحايا.وبلحت)6(اش!رستةدامانه

فقبل":بقولهالطامونهلىاهدمحقيال!قالبديريأحمدووصف،"ازيدأو

مكممندمشقابوابمنب!مملمحيضرجبيومين؟بمد.بيومي!الفطرمبد

سدمنسمععاثسءوهلا"باالهوالميافىجنا.رةالفمن2فحويومكلىفيمط!ونا
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علىدليلوهدا.)ا7("المقاديربهجرتفيمااللطفكحلأ!نصأله،عمواسطاعون

لضخلاةنظراكفخيمهاالىالاخباربونيميلالتىالضحاياذكرفيالرواياتاضطراب

.الطدث

ا-.،82،18ابينالممري،فيالفترةالحكمابان،الثامبلادسكا!./قدروقد

الىبلاصتنادوذلك،نسمة(را7697.را)و(را37ول6،4)بينيتراوحب!ا

ولايةان3918لحامالمثمانيالاحصاءفيوجاء.)ور.االمصزيةالفرانبسجلات

،البدوباستثناء،سكانهاعددبلغ،وأورفةومرعثىحلبالويةفيهابما،حلب

.الدكورمن(631993ر)والائاثمن3(83.رول)منهم،نسمة(ر714787)

وثرعادمضقويضم)الاملواءمنتتألف!لانتالتى،يةصو:ولايةوضت

حماةويضم)حماةولواء،(والنبكوالبقاعوبعلبكالصجموواديورامثياوحامبيا

من(202ا؟7ر)مفم،نسمة(4.)8؟7ر.(والحميديةوحمصوالسلمية

لواءمنثألفتالتى،بيروتولايةواثتملت.الدكوربن(91.ول7.)والالاث

عكاعلىويشتمل)عكاولوا!،(ومرجميونوصوروصيدابيروتويضم)ليروت

والمرقبوجبلةاللاذقيةويضم)ولواءاللاذقية،(وطبريةوالناصرةوصفدوحيفا

الاكراد(،وحصنوصافيتاوعكارطراللسوثمل)الثمامطرابلسولواء،(وصهيون

نسمة،(روله.1،)على(وجنينوجماعينصعبوبنىنابلسوبضم)البلقاءولواء

جموعيبلغهداوعلى.الدكورمن(492ر952)والاناثمن(85؟ر*2)من!هم

(756راثي،ر)الشامبلادمنألبراثعسمت!كل!لانتالتىالولاباتهد.سكان

الزبادةانيتضحالمصريالحكمفترةبيالسكانعددمعوبالمقارنة.)9(3918عامفي

بلاصداثفلكيفرووبما.ا،حوالأحسنفي،ممدومةكهـنلمان،طفيفةكانت

الىأعقتهاالتيوالهجرة،0186-0،18فترةاضطراباتومنها،جرتالتى

عثر.لالتاسعالقرننجرالمتكررةالطاعونواصابات،الخلرج

مصكلنهواسةليواهميتهاالتر!س!

هامةبمملومد،المثمائالمهدفي،المخلفاتاو،التركاتسجلاتتزودنا

الاخرألىالواحدالجنسونسبة،لاصرةبحجمبتعلقفيماك!ةوبض،السككعن.

بدلك.المرثبطةوالاقتصاديةالاحتماعيةوالاوضاع،الاعمارووسطى،الاولادبين

،تسامبلقبمنهماكلعرت،القضاةمننوعانالمخلفاتب!طلأتضوتد

القامبلقبالاخووالى،الجلدياوالمر.!القسامبلقباراحدالىوافير

منلف!،بيعاو،وثصحيوبحمرآقااللىياثماضهوالعربىفاثممام،الصكري

-7-
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منالتركةحصرعلىترثبوماوديونالتزامكمنبلىمتهكانمأواقتطاع،المتوفى

اموربخامةالقسامهلىاوعالج.الورلةبينالثروةمنبقىماتوزءثم،نشات

كرأصهاالتىالمحكمةوعرفت.محثتهمونض!وثرواتهموالقاصرين*وصياء

القسمةأوالمربيةاثممةوباختصار،البلديةالمربيةالقسمةبمحكلمةالعربيالقسام

الحنفيالقاضوهو،دمضققضاةقاضىيعينهماغالباالعربىوالقسام.البلدية

يأ،رومياالحثعيةالفترةطيلةو!للن،استانبولمنيمينالدي،فيهاالرنيسي

قاضيم!طنصباملاضخاصمنفيياعيننادرةحلاتباستثناء،تركياعثمانيا

له!لانتاذاوعما،اثمسامعملمكانحولواضحةععلوتثتوالرولا.القضاة

الثرعية.المحلالمغرارعلى،محيثابناءثثمل،بهخا!ةمحكمةلاسترار

(بدمق)01البل!صحكمةفياقاماعرءىاالقسامانالنصوصبعضمنويتدل

عرفتللىا،امبرىال!وريةالمدرصةمواجهةفيوكقع،القضاةقاضىمقروهي

من،الصكريينشؤونعالحفقدالعسكريالقسماما،)11(النوريةبالمحكمة

،وعرفت*ناضولعسكرقاضىقبلمنالسكريالقساموعين.وادظفينالبنود

المكانولاالقسامهلااقاعةمكانيمرفولا.العسكرية؟ثعسمةبمحكلمةمصته

العكرية.للقسمةنثيرةتسجلاوجدتومن،فيهعملهمارسالدي

،السكانلدراسةبالنسب!ةالجلاتاهممنالمريلألقامسجلاتوثحد

دقيقالائكلبحالمسحاومتهاالثعب.طبقلىمختلفمنالمتوفينثلىكرفهى

،هـلقسامالىاللجوءدونبينهمفيماقضاياهميحلونالورثةةبمض.المتوفينلجميع

بهم.الخامةالدينيةمحاكمهمالىيلجأونكانواالم!لمينغيرمنالسكانمحظمأنكما

بردو،.الملمبنفبرفبنالمنومنبابأصلااعداداالقساممجلاتركرت؟لكومع

جمونحيئ،الح!مننلرفيما3اثعامرينللمت!وفين؟كرآالقاسجلاتنج!

لحصرالقامكدضيقتضوعدئد،الورالةبحكم،؟لثرواتأصحابعنهؤلاء

الجنسين،منبالمتوفينا!مسامسجلاتوعنيت.الوارلينبينوكوزيمهالرواثهم

وفى،بالنقالمحبطةا!مرىفيفبنالمتوعضلفكعا!تأنها!لما،والاناثكوراللى

!لاناذااو،بجوارهااودمشقفطحدلتقدالوفلاككونحيئاحيانا*بمدالمدن

دمنقهفيالوارلون

المتوفينلمخلفات!لاملشبهمحاثمطىالسإتهلى.انملاحطهثجلرومما

للالتحاقدسثقالىقدمواالدين،(ا!راك)*لواممنهؤلىءومحطم،*فوإب

سجلاتفيهؤلاءفيحالمتوقوائموكرد5الباؤألىمنها"لئاسالمتبهةالححتجاظة

صفرثهرمن*ولالنصفنج!،دمئقالىالححقانلةهؤوة!قيالعربي!قصام
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الذينالمرضىومنهم،هناكويدفن،المودةطريقفييتوشمنالحبأجومنءغالبا

بدمثق.المربىالقسامسجلاتفيجميمههؤلاءويلىكر.فيهافونويتودمثقيصلون

واولاد،ازواجأو،زوجدمن،فاةالمتواو،شالمتوورثةبحصرالقسامويقوم

وتحصسى(الخانأوالدكان)المحلمكانونيالبيتفيالممتلككحصوويتم.واقرباء

عافالبا،وبيمهاأو،ثمنهالتقدير،المز!دفيالممتلكدثطرحثم،وجدتانالديون

على1كرأباحيانااثشراهاكما،بالميراثحمصهمعنالمتوشابناءاثصتراها

المقلراتمثل،المنقولةفيرالممتلظاتبيعاجلماو!لثيرا.ملىاهبهماختلات

وارلونفيهايوجدلاالتيالحلاتفيأما.الوولةبينضاعابقىالتى،والاواض

يناللىالاكرابللحباجوبالنبة.الدولةمالبيتالى؟لثروةفتنتقلللقوفى

بحوزثهككونالتىالمتوفىثروةفت!لم،ابميدةاقامتهمامالنفيوارثونلهم

مدالمتوفىبكون،بلدثهمنوصىالى،وسلماوحاجياتتقوداشملتماوفالبا

وارليه.الى؟لكلينقل،احتيصكتدبيرسلفاعينه

بترديداك!نفتبل،بدقةالوفاةكار-المريالقسامسجلاتتذكرولم

قد،الوقتبمضيمرقدانهيمنىوهدا.،تاريخهقبلفىإلمو":التاليةالمبارة

!لانتاذاوبخاصة،التركةبح!رالثروعقبل،فاةالوعلى،سنواتأوشهوراببلغ

وهامة.كيرةديوناوثملكبيرة

ككواذا.دار.اوحيهاياقامتهمكلنولاثىالمتوعرالسجلاتتدكرولا

التىوالولايةبلددهالىاشارتكازسنهريباواذا.اليهاينتسبالتيالقريةذكرتقرويا

موضهاويمين،الدمئقىالمتوفىدارفيهاكد!لرالتىالحلاتوفي.فيهالقع

عندئديمكن،بيمهاأوالورثةبينوثوزيمها،سمرهاكقديربمنلسبة،وحدودها

مهنةأوعملبلىكرالقسامسجلاتدمنولم.المتوفىيسكنهكاناللىيالحيفةممر

ومن،الصباغاوالدباغمثل،يحملهاللىيلقبهمنتقديرهاويمكن،المتوفى

دكانه.فيدوجدالتيوالسلعلادوات

صدفيما،منةكلاوصياءهقاصرينبمحاسبةالمربىانقساماهتموقد

ظك.عننجماللىي،المرابحةأو،الربحوعبلغودوظيفهاالقاعرينلروةعناليهم

ثروته.مبلغمنوكقتطع،ثمامر2ع!الوميانفقهاالتىالشكبمعرفةايضاهـاهتم

مر!!ص!سصىم!عينتينلهراسة

وبالتالي،الاصرة!ركييع!هامةبمطوم!العوبىاثمسامسبلاتتزودنا
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فيهانظرالتيالمخلفكانومع.اليهاالاشارةسبقتالتىالثغر؟ترغم،السكان

علىاقتصرتالمخلفاتفانرسض،القاصرينلؤونالاولىبالدرجةعنيتالقسام

السكانبينالاعمارفئاتعلىيطلعناانذلكشأنومن.فق!البالغينمنورثة

نلىاك.2ال!كانمنكبيرلقطاعهاعامصدراالسجلاتهلىهمحؤياتوتمد،عامشكل

)12(احداهما،بدمشقالعر!ىالقسامسجلاتمنعينتينبدرا-ةقمأوقد

تثرين7و0175ثموز1651/6الحجةذي28و1631فعباناولبينالفترةتشمل

الثاشربيع16و1232القمدةذيأولبينالفترةتثمل()13واكاسية،1752الثاني

الفترلينهاتينمنفترةكلوتتألف.0182شبا!واول18.لأاايلول35؟ا/12

سبمينبفامل،العيتانهاتاناختيرتوقد.شهراوعثرينت!مةحوالىمن

جرتوقد.المدةتلكخلالحدثتالتيالسكانيةالمتفيراتلممرفة،تقريباسنة

التيالثديدةالزلازلمثل،الفترةتلكفي،لدثقاخسبةبا،جساماحداث

سكانها،منيهلاتبحياةواودتاعقبتهاالتىوالطواعين،1731/9175عاماصابتها

علىمصرمنالمملو!لىبكعليهجومالفترةتلكفيأيضاوحدث.القولسبقكما

1185/8الاولربيع5وصفر،2بين،ايامعرةلمدةدمقواحتلالهالثامبلاد

منالجنوبىالجزءعلىمصرمنأخرمملو!دىهجومثلاهثما(ا؟اايثاحزيرانا-8

الاصل،المملوكىصيداوالىالجزارباشااحمدان!دما،5*اعامنيالثامبلاد

والدي،؟018فيووفحه1785كأمبين،مواتاربعالامولايةعلىعينالذي

وفرضهبطمهالاهلينروعقد،9917عامعكاعلىلونابرتنابليوتحملةصد

الاولالربعوئهد.لهصلحتهو*قتصاديةالثريةالطاقاتوت!خيره،عليهمالخرة

السلطةمعوحروبهمالشامبلادفيالوهابيينقواتثوغلعصرالتاسعالقرنمن

المثمانية.

مح)محل!سملما)2؟ا(منهم،متوفى336مخافات(لاوفىالعينةتضم

مسلماتحلية،ا(.)؟و(دمثقنزلاءومىالسوريةوالمدئالمجاورةوالقرىدمثق

المصرييعبعضويضمون،الاكراكمنبا!لثريتهموهم،المسلمينالاغرابمن)82(و

حمل،محليا)2،1(ادومن"واحدةيهوديةوامراة،صيحيين)7(و،والمغاربة

اسطهلقب)6(و،شيخثمب)14(وصيد،لقب32()و،حاجلقبمنهم)71(

نة(الحرمعلمالىالالقابهلىهوكثير،استا؟صمةدحويرأسطه)مملمأواستاذاو

لاهميتهنظراالالقاببقيةمحلحلسبدثعبأنويبدو.لقببدوتمنهم)91(،!لان

الحالاتبمضوفي.الثريفةالنبنيةاللالةعنينحدرصاحبه11،علىالتدليلفي

عنالثرافةكتسبقدالمتوفىانعلىيدلمما"لمقبهلىاالسبدوالديحمللم

ويلل8!ثيخلعبحملوايناللىانويلاحظ.الاشراتمنكانتالتىامهملري!
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اللقب،ذلكيحملوناباءمنفيحدرونكانوا،الدينيةأالحلوفيالعقهمنررجةعلى

ضيوعبدليل،الابناءالىالاباءمنألدينيةبالحلومالاهتمامانتقألالىثبرمما

.علماءألرةمنفلاناانتعبير

زوجةمنهملكلكانتمنهم(73)ان)142(ادالمتوفينقاسمةيماريلاحف

)31(ادبينمن(27)وفي.زوجتانمنهممل-لانت(31)و،وفاتهعندواحدة

،متوفاةاومطلقةتكونوقد،سابقةزوجةبانهاالثانيةالزوجةالىاشيرهدهحالة

!للفان!ارتاخرىالاربعالحا،تأما.والدهموراثةلهمحقاولاداخلفتولكنها

(1)2،أملمنحالاتاربعوفي.وفاتهعندالمتوفرعصةفيكاشتزوجتينالىمنها

!متهفيمنهناشانكانمنهاحالتينونج!،زوجاتثلاثللمتوفىكان

سابقتانوزوجتانعصمتهفيراحدةزوجةلهكانتواحدةحالةوفي،سابقةوزوجة

بزوجته.ككلنولم،اولادالهولدتانهاأي،بمستولدتهاليهااشيررإبمةوامراة

متروجا،يكئلمانهيمنىممازوجةايةللمتوفىيد!لرلم1()2(منحالة(؟3)وفي

هذ.فيويلاح!.اولادالهثخلفولممطلقة!لانتأو،توفيتقدزوجتهانأو

حينواحدةزوجةبمصمتهم!كانتالمتزوجيننينالمتومن95-67%ان*جصاءات

،محدودةماديةاوضاععلىواحدةبزوجةبلاكتفاءالاتجا.هدادلوربما،فحهم،

ونستنتح.لاضاذلكالىسنشيركماالمتوفينبينالعمرمستوىتدشعلىلدلكة

(ا!)عددماويبلغ،ا!لثراوسابقةجةزوفيهاللمتوفىكانالتىالحالاتعددمن

يرلبصوما،الزوجاتكحددنسبةان،المتزوجينمجموعمن؟لم0728رثعادلحالة

.واحدةبروجةالمتروجينفيئالمتواعدادمعبالقياسمتدنيةكانت،طلاقمنبدلك

احصاءاتالىلتوصلناالمتوفونخلفهمالدينالاو،دعدداستحرخناماواذا

مجموعوبلخ،اولادأمنهم(98)خلف(2؟ا)ادلالمتوفينمجموعفمن.هامة

وينقسم.بالغا(112)وقاصرا(136)الىبنقسمون(261)الاولاد-هؤلاء

ذكرا(43)منفيتألفونالبالفوناما.انثى(76)وذكرا(62)الىاثماصرون

.حاملاتفينالمتولسعمنزوجدكان(512)العددالىوبالاضافة.انثى(96)و

اضعوهك،الميراثاقتسامعندو؟لك،بلى!لردائمايخمنولادثهقبلالحملوكان

!ذشانومن،الدكرحصةنصفحصتهالان،بافثىخمناوعطلألمولودلضوق

بمد.فياالورثةبينالمالى*رباكي!ببان

البالفيحعددمناكثرالمتوفيناولادبيحالقامرينمددكونمنونتنتج

أقلكانانهاقتصاديةناحيةمنيحنىدلكومن.فتيا!بانالدمثقيالمجتمعان

المنتبين.غيراثمامرينمنا!لبوعددعلىكلنفقالاصرةماحبمواردلانانتاجا
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نا،المتوفيناولادبين،البالغينالىالقاصريننسبةارتفاعمنايضاونلاحط

من67%ر51انالاعتباربمينإخذناواذا.متدنيةكانتفينالمتواعمارمتوسط

الزراعيةالمجتمعاتفيالزواجوان،واحدةزوجةلهمكانتالمتزوجيىالمتوفين

يم،الاخرىمنهاالواحدةتتلوالولاداتوان،مبكرةسننيعادةيتمالتاقليدية

هامة.مدلولاتذاتتندوالقاصرينكثرةفا!،قصيرةفترات

التيالاسبعدد(251)وهو،الاولادعددمجموعمقارنةمنكذلكويلاح!

واذا.(2رو2)هوالواحدةالامرةفيالاولادعددوسطىان(98)وهوضمتهم

الارجحالتفسيرفان%رهه37كانتا،ولادمنالقامرينن!ةانذلكالىاضفنا

بينسواء،الوفياتنسبةارتفاعهوالاسرةنيالاولادعددوسطرنيالتدنيلهلىا

ستةمنهمملكاناربمههناك،ما)6ادالمتوفينبينومن.الاباءام!لاطفال

المتوشلروةانبالد!لروالجدبر،أولادتحةلهواخر،اولادسه*تهوواحد،أولاد

فالبيةأما.المتوفينجميعبينثروةأعلىكانتالتسمةالاولادخلفالدي

اللاحقة.الجداولفيسنلاح!كما.واثنينولدبينمنهاكا،اولادعدد3فيتراوالامر

بينونسبتهن،ر(5%67بلغتالقاصرينبينا،ناثنسبةانالانتبأهويافت

القاصرينبينعنهاالبالفينبينالى"ناثنبةوارتفاع.6%ار06بلفتالبالفينالاولاد

الاناثنسبةازديادمنوينتح.الذكورمناكثرللامراضالاناثمقاومةعلىيدلربما

عكسالامركانلوممااصغرحصصالىالموروثةالملكلياتتحزؤنينالمتوأولادبين

كر.اللىيرثمانصفترثالانثىلان،ذلك

من(401)هناك،الاولىالمينةني،()142ادالمحليينالمتوفينجانبوالى

يأ،حاجةلقبمنهنثمانىحملتوقد.المحلياتالمسلماتمنالمتونياتالناء

المتوفينالمحلينالرجالبينحاجلةبيحهاونالديننسبة!لانتبينما7%و6بنسبة

اقتصاديبسببليفرالبمالىذهبناللواتىالنساءنبةتدنىيكنولم.05%

ويبدو،المتوفينالرجالثروةوسطيفاقالمتوفياتالنساءثروةوسطىلانبحث

النساءبيئووجد.ومخاطرهالطريقوبصعوباتالاندةبالتقاليدثتملقالاسبابان

النساءمجموعمن13%ر46كبلغبنبةاي،شريفةلقبحملنامراةعثرةاربع

لبحخبنسبةاي،هـيدلقبحملوارجلاوثلاثونواحدذلكويقابل.فياتالمو

يكنلمانهالنسبهدهمنونستدل.المحليينالمتوفينمجمرعمن(2مرا3)

فيوهن.لونيئريفاتمنالاثراتيتزوجانشلأدعاأوضروريا

(71)اننحد،الاولىالمينةفي.واذواجهنالنساءعلأداستعراضولدى
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رافى3اكلبد.-.-حسسى

أمراة(17)ومناك.واحدةمرةمنهنكلتزوجتقد(ا؟.)اصلمنامراة

،مراتثلاثلزوجتانهاذكرواحدةامرأةمنهناكولش.مرثينمنهنكلكزوجت

وانتسابهمالاولادوجودهوالزواجمراتعالدفةمعرفينمتمدهالديالمميارانوطبيص

وفاتهن.عندمتزوجاتيكنفلم،11)(وعددهن،النساءبقيةاما،ا،رثنجماوحقهم

78%ممر)بوتقدر،واحدةمرةالمتزوجاتالنساءنسبةارتفالحمنونستدل

بوالمقدرة،واحدةزوجةمنالمتزوجينالرجالنسبةوكدنك،المتزوجكبين

.الازواجاوالزوجاتتمد!عدمالىيميل!لانالاميالمحلىالمجتمعان(67%ر95)

الاناثنسبةانرغم،الاعماروسطىبتدنيأواقتصاديةباسبابذلكيفسروربما

ذ!لرئا.كما،البالفينبينالد!لورنبةفاقت

ولدا(126)،(01()اصلمنمتوفاة(06)خلفتهنالدبنالاو،:علدوبلغ

لكلا،و،دنسبةوتبلغ.البالفينءن(93)والقاصرينمن(87!بينهممنكان

الرجاللان،(2؟هر)الرجالبيئالنبةبلغتحينفي،(ار!1متزوجةامرأة

ذ!لرا(،()منالقاصرونويتألف.النساءمعبالمقارنةمرةمناكثرالزواجامكنهم

القامريننسبةوارتفاع.انثى(91)وذكوا(02)منوالبالبون،انثى(23)و

الرجالاولادبينالقاصريننسبةتفوق96%.ر؟والبالغةفياتالمتوالنساءبينأولاد

فتيا.المجتمعكونتؤكداخينالحافيوالنسبة%هره37والبالفةالمتوفين

،انداكالمستحملةالاسماءنسبتبرزأ،01)ادالنساءاسماءوباستمراض

عائئمة،)7(و،خديجة)8(و،زينب)11(و،فاطمةاسماةامل)3؟(حملتفقد

وصفيةصالحة)2(ومريم)3(و،ورحمةحامدة4(إو،؟سمديةوخانممنة2)5(و

وحديفةوجميلةواسمهاناساصمزكلايمواحدةأمرأةوحملت.ونجيبةوليلى

وصادقهوشرتوسعديةوستوتوستوزاهدةورقيةوراجحةوحليمة

وهبت.ونفيسةو!لرافةفايقةووعينيوعفيفةوعا-؟توصافية

منمعظمهمفكان(82)بعددهمقدرالدينالاغرابفينلنمتوبالنسبةأما

ذكرتوقد.ا!جازالىالمتجهةالث!امىالحجقافلةالىانضمواالدين*كراك

الدهابطريقفيمنهمالمتونينانيرجح)العودةطريقفيعنهمالمتوفينمخلفات

دوة.(اليهاوصولهمبعدفيدمشقأو،الحجازفيالقساميناحدمحمفاتهمفينظرقد

السجلواث!ار.المربىالقسامسجلفيتقريبامتتاليةبدررةمخلفاتهمذكرت

الديالوصىواسم،فيهالقعالتىوالولاية،المتوفىمنهاقدمالتىالبلدةاسمالى

علب!هووافقوفانهقبلالمخلفاتصاحباختارهماوغللت،المتوفىبنوكةيهتم

كانوااذاوفيماهؤلاءعنكثيرة!فاصيلثدكرلمولكن.الوارثينواسماء،القسام
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دشقمنسكانيةمعص

كنتتللالكىبهمالعلمسبيلعلىالوارثينيذكرالقسامسجللانبالفينأوقاصرين

والمصاريفالرسوماقتطاعبمد،التر-دهالوصيوينقل.الدولةمالبيتالىالثروة

الاصلى.البلدفياصحابهاالىالاخرى

واسم،امرأةبينهمالمسيحيينمنمتوفينسبمةاسماءإ"ولىاالعينةوذكرت

القسامعلى،يبدو-لما،عرضهمااقتضىمشاكللمعظمهموكان.واحدءيهوديةامرأة

ولمدمثقخاناتاحدفيتؤفيارعنياكانوالاخر،ع!يمفيتونيفاحدهم.المربى

وثانيهم،حلبمناحدهمكانوالاخرون،القاهرةفيتوفيوالثالث،وارثلهيكن

ولم.بالغتينوانجتينزوجاتركتفقدالمسيحيةالمرأة.اماطبيباوثالثهم،صائغا

ولثلاثة،متزوجينالسبعةالمسيحيينمنستةوكان.ءخزوجةاليهوديةالمراةتكن

ذ!لورستعلىاشتملواوقد،القاصرينمنجميعهمثمانيةعددحمبلغاولادمنهم

دلالاتذاتنماذجالمسلمينغيرفينإلمتومنالقليلةالاعدادهذهلثكلولا،وانثيين

تعميمها.يمكن

-؟123بينالفترةالىتعودوالتي،درسناهاالتيالثانيةالمينةوممتألف

)76(و،محليامسلما(ا؟.)يضمون،فىمتو)277(من،أ.18.-1235/1817

المحليونالمسلمونوضم.مسيحيين)6(و،الاغرابمن(7لى)و،محليةمسلمة

وشخصا،شيخلقب)13(و،سيدلقب)26(و،حاجلقبيحمنونشخصا)37!

لقبا.تحملفلما،خرىالاسماءاما،معلملقبيحملواحدا

عندواحدةزوجةمنهمكلبعصمةكانتالذينالمحليينالمتوفينعددوبلغ

(مل1و)5،فاتهوعندزوجتانمنهملكلسبعةكانوهناك.(021)املمن)66(فاتهو

زوجتانمنهمالكلاثنانوذكر5اولادأخلفتسابقةواخرىواحدةزوجةمنهم

وفاتهم.حينزوجةايةمنهم(03زديكنولم.سابقةثالثةزوجةالىلالاضافة

السابق.فيلهمزوجاتوجودعلىيدلمما،اولادلهمكانمنهمعثراحدولكن

وضم.)237(مجموعهمبلغاولادا،)012(0املمن،متوفى)82(خلفوقد

انثى.)06(وذكرا)76(علىالقامرونواشتمل.بالغا1(0)1وقاصرا)136(هؤلاء

عثراثناالاولادهؤلاءجانبالىووجد.انثى)53(وذكرا48(إفضموأالبالفونأما

القامريننستزأدتالاولىالحينةعلىسنةسبعينمضىبمدأنهويلاح!.حملا

حينفي،الاولادجوعمن57%ر38وبلفت،الثانيةالمينةفيالبالغينالى

الىالاناثنبةفيتناقصاونلاح!.%رهه37!لانتأ،ولىالعيةفيالنسبةان

المينةفي%57ر76كانتحينفي%7؟ر67الثانيةالعينةنج!بلفتاذ،ا،ولادمجموع
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وهدا.(2لمر9)،الثانيةالعينةفي،ا،صةفيالاولادعلدمتوس!يبلغو.الاولى

والبالغ،سنةبسبعينلبقتالتىالاولىالمين!ةنيالمددمتوا!عنبقليليزيد

.جدابطيئاكانالسكانىالتزايدانعلىيدلمما،2مر2

متوفاةاعرأة)76(منامراتانحملتفقد،الثانيةالمينةفيللنساءوبالنسبة

منهنلكلزوجامرأة(31)دووجد.ث!ريفةلقبامرأةايةتحملولم،حاجةلقب

فقرلثلاثوكان.اولادامنهرزقتمنهمالكلصابقزوجو،مرإتين،وفاتهاعند

عندزوجأيامراة)91(دالقسامسجليد!لرولم.عنهنملسابقانزوجان

كنانهنيمنيمما،أولادلهن!دان،النسوةهاتهمنخمساولكن،فاتهنفى

.توفواتدازواجهناناو،ازواجهنمنمطلفات

الاولى،العينةنيعنهاالثانيةالمينةفيكتيراللنساءالمفضلةالاسماءكختلفولم

منة2اسماوتلاه،امراة(18)حملتهاذ،الاولىالمرتبةيحتلفاطمةاسمبقىفقد

ورقية،)4(وعانشة،)5(وصالحةوسعديةوخديجة،منهمالقلىمرات)6(وزينب

واسمهاونحسنةواسماء،مرتينوصادقةومروهوكلسنوحواوحنيفة،)3(

ومريمومحبوبةوقالريةوغواوعاتكةوصادقةوساقيةورحتودرةوحنيفةوحفظة

.واحدةمرة

ا،ناضولمنممظمهمفكان،)75(وعددهم،الاغرابفينللرخوبالنسبةأما

تركاتتفاصيلو!لتبت.حاجلقبيحملونجميماوكانوا.روميليةمنوقلة

العربية.باللغةالاغرابثركاتفيهاكتبتالتيالاولىللعينةفاخلاالعثمانيةباللغةهؤلاء

وقد،عثرالتاسحالقرنمنالاولالربعفيالعثمانيةالدولةانعلىذلكدلوربما

دعم6لىعمدتقد،6لولاياتعلىالمركزسلطةوفرضالاصلاحاتبتطبيق6تبد

العثمانية.اللنة

وكانوا.امراةضواعسيحيينمتوفينسنةاسماءالثانيةالمينةنيوذ!لرت

ضواولدا)21(اولادهممجموعوبلغ.مرتيناحدهمونزوج،عتزوجينجميعا

(.اناث6وذ!لور3)البالغينمنوتسحة،(اناث5وذ!لور7)القاعرينمن(12)

.الاولادبينالة،مريننسبةبازديادالملميئفينالمتوولثركونمع

-15-
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دمضقضاسكافيةمممر

ستلتاجتا

التالية:الاستنتاجاتالىنصل،اللاحقةالجداولوفق،العينتينبمقمارنة

الالقاب-ا

*وليالعينة

1621-1661/0175-1753

ثيخشريفحاج

النبةالعددالنبةالعددالنسبةالعددمحليونمتوفون

لم9ر6186%22ر2353%2.11705:المالد

محلياتفياتمتو

--%613"ر1؟%.76ر018؟:الحدد

معثية!مين!ة

1222-1235/1817-0182

شيخثريفحا!

النسبةالمددالنسبة9المدالنسبةالمددمحليونفونعتو

%ا.لصر133%2ار2666%2هر0123783:العدد

محلي!اتفياتمتو

--%ر.67262:الحدد

الثانيةالحينةفيالحجفريضةأدواالذيننسبةانالجدولينهذبنمنبتضح

ويمكن.مماوالنساءللرجالبالن!بهو؟لك،الاولىانع!نهنيعمادنامص!مد

فط--
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داتاه!مبد.د

فيالمحل!ئالكانمنجزءااصابتالتىالاقتصاديةبالضائقةالظاهرةهد.تفعير

باثااحمدحكممنا،خيرةالنواتنياي،عرالتاصعالقرنمنالاولالربع

نهايةوحتىبعد.مندثقحكمعلىتماقبواوالياعراحدحكموابانالبرار

الوهابيينهجماتاتساعهوذلكعنالاهمالببومن.الئافية)15(المينةفترة

خروجوعدم،دثقأحلرافالىووصولهمعثرالتاسعالقرنمنالاولالحقدفي

قواتبينالقتالتلاثم.لذلكنتيجةسنواتلبضعالحجازالىالاميالحبمقافلة

بمهاجمنهم.الحثمانياللطانكلفهالذيباشاعلىمحمدمصرواليوقواتالوهابين

حملاتاثرالعودية-الومابيةبالقواتالبطىمنعلىمحمدقواتوكمكنت

.1818)16(عامفيالدرعيةعاعم!تهمواحتلتضدعمقمددة

ممامتظربة!لانتالرجالالموفينلينالاشرافنسبةانالين!تينفيويلاحف

حلبفيحدثلماخلانا،وطب!يحيامتوازنا!داندمثقفيالاثرافمددانعلىيدل

وقوتهمالائراتاعدادازدادتاذ،العينتيئبينفصلتالتىسنةالبحيئفترةفي

الاشرافنقيبالىيكتباصتانبولنج!الاشرافنقيبجملت!لبيرةدرجةالىفيها

اليد.ولقبالخضراءالملامةواتخاذالنبصحةفيالتدقيقعلىيحثطحلبفي

الانكاريةضدفيهاالمحيينالكانمصالحعن.يدانعونحلبفيالايرافوكان

بينالفريقيئداميةقعمواوحدثت.المثمانيةالدولةتسلرفدوبالتالى،المثمانيي!ن

ضحيقاوذهب8917عامفي،التلحةترب،الاطروشجامعملىبحةفينروكهابلنت

شدنداك1حلبفيللاشراتالحكريةللاهميةونظرا.الا!ثرافمنكبيرمدد

.()17الامبلادومصرعلىبونابرتنابيونحملةلقاومةالفمانيةالدولةبهماصتنجدت

+واجنسب-2

*ولىالمينة

1753-175.لما1631-166

نربةبمونلربلاماىن!بتىدا!مهنربةكلدبيي5ممر

البةالمددالنهلمدداالنبماالمددالنةالمدد801

%2ا8(ر(3%.ر37؟%28ر1307%67ر3251

نر6بموفىمرات!مرهـب!مركييميوبا!احد9نرعمن"تزوباتسد

انبةدالدانهدالدالنهدالدالنبةدالمدل

%18ر1618--%91ر1713%08هلأر71

؟-"تابفيةلراسلت-17-
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الم!د

66

-023-

!عانيةالمينة

81؟.-7181لما2221-532

هـاحمهنرمة

النبة

73%ر23

المدد

22

تجاتملاىنرهتان

انبة

%ر.22((ر(؟%

لربةبصرن

انة

بز33ر33

باتتزوا"عمر

)6

امدثنرجمئ

انسبةالص

%67ر1393

مراتكللىثنزهـج!!رجمنباتتزو

البةالحمدالنهالطد

%ر.365%826.ر؟ا

نرعبموت

نهاإسمد

%(ار9103

الاولىالمينةفيالمتزوجينمن67%ر95انالابقةوالنسبالاعدادفييلا!

صنةسبمينبحد73%ر33الىالنبةوازدأدت.وفاتهمعندواحدةزوجةلهمكانت

بزوجها،كفاءالىغاليتهنييميلكانالثاميالمجتمعانعلىيدلعما،ذلكمن

تدنتقدواحدزوجمنالمتزوجاتنبةانفنلاحفللناءبالنبةاما..وا!ة

تدنيلببذلككانوربما.الانيةاشيةفي%67ر!3الىالاولىالحينةني%08ر68من

سبميئق!ل،الاولىالمينةفيوكانت،%ر7؟67الىالثانيةالحينةيخ!ا،ناثنبة

26%8.رالىمرتينالمتزوجاتنسبةارتفاعفلكيحدلماولكن.57%ر67،ص!نة

فيالاكجاهلهذاوتبما.الاولىالعينةفي91%ر31كانتبيفا،الثانيةالينةفي

وا،زوجاتثلاثمنالمتزوجونيكونانالطيسفمنالزيجاتعددفيالاقلال

مرقن.المتزوجاتمناو،زوجتينمناتزوجينمناقل،مراتثلاثالمتزوجات

الاولى،الحينةفي،زوجةمنباكثرالمتزوجينعلدانالنسبمدهضمنالنظرويلفت

عصتهنيزوجتانفيهاللمتوفىكانفقلىحا،تستضم،(35)ومجموعهم

.سابقاتزوجاتفكن،اولاداخلفنممن،ا،خرياتالزوجاتأما،وفاتهحين

زوجة،مناكرمنهملكلمتوفى(24)!مجموعمناننلاح!الثانيةالمينةوفي

لكلعرخمةوهناك،وفاتهجنعصمتهنيزوجتانمنهملكللفقلىيبمةوجد

اخرىوزوجةزوتجانللزوجكانحالتينوني.سابقةواخرىواحدةزوجةمنهم

من،سنةصب!عيئمدىعلى،المينتيئفيماورداتفاميلهلىهو"يوكد.صابقة

.واحدةبزوجةا،!لتفاءئحوالاثجاه

-فيا-
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رافقال!يمهبد5د.......-

وفي3%8،راالاولىالمينهفيبلغ،زوجةبدونالمتوفينعددانالنظرويلفت

المينةفي%اول18نجلغتزوجبدرنفياتالتونسبةأما.33%ر23اننيةالمينة

فياتللقوبالنبةالازديادهذايفروربما.الثانيةالمينةنيرا؟%35والاولى

هداأنكما.الازواجعرلمتوس!بالنبةبينهئالممرمتوسدبارتفاعزوجبدون

.الزيجاتأوالزوجاتتمددعدمباتجا.النتيجةنييمب

*م!رة2-حم

اولادااعقبوامتوفون

98تالعدد

الاولىالعينة

1163-1166/0175-1757

التاصرون

النبةالحددالاولادمجموع

%هره15293137

صرونلقاا

الاولادمجموعاولادااعق!بنفياتمتو

65126!-المدد

العلىد

87

النسبة

%96.ر6

الثانيةالينة

1232-1235/1817-0182

القاصرون

النبةالعددالاولادمجموعاولارااعقبواتوفون

ر57%12638*822!المدد

مروتلقاا

أنهالمددالأولادمجموعاولادااعقبنيخاتتو

%6وره2497522!المدد

-ا"-

لنونالا

ل!نبةالددا

%؟؟ر21126

لنونالبا

الحدد

93

النبة

بهز03ر59

لفوقالبا

لنبةالحددا

%؟2ر10116

لنونالبا

لنبةالصددا

%2،ر7271
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الازدبادنحوتحهكانتفبنالمتواولادبينالقاصريننبةانهلىامنويتضح

وصطيكبتدنيذاويفر.الاولىعنالتانية"لحينةفصلتالتيمةالبمين!ل

علىويتردب،خاصةبصورةوالطواعيئالاوبئهانتارلكثرةنظراالاباءبينالممر

كشيرايتفيدولالاعائتمعليهمللانفاقيضطرالابانالاولادبينالقاصرينكرة

وناله.تجلمملهممن

كانالدكورللمتوفينبالنسبةالاصرةفيالاولادمجموعمتوس!انويلاح!

النسبةهذهتف!يرانوببدو،الثانيةنج!(2ر98)وا،ولىالعينةفي(2ر82)

الضائقةثمالوفياتوكرةالممرو!ىكدنىالىيعودالاولادعددفيلمتواضمة

فيفيهاالاولادوعددللالرةالاقتماديا.لوضعبينالملاقةوصنمالج.لاقتصادية

يقربماالىلومناالاولادعددوسطيالىالابويناضفناواذا.لاحقجمول

ونظرا.المثمانيالمهدفيالثامبلادفيللاسرةعليهالمتمارتالحجموهو،لضة

عنبزيدلاالا!رةحجمفانالغالبهوكانواحدةبزوجةالاكت!فاءئحوالالجاهان

واحد.وقتفياكثرأوزوجتاتا،مرةفييكونكان،قليلةحا،تفيالاخمسة

الىكصلالمينتئفيفيدوالمتوالمتوفيناصرفيالاولادعددوباضمراض

التالية:نب

-02-
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راشا!يممبد.د

رولىالمبنة

1163-1166/0175-1753

لا!ن!الإصرةالا

فياتالمتوفونالمتو

88(:)المجرع(011:)المجموع

لنسبةاالمددالنب!ةلدد

26ر3231،؟)91ر.129د،ونابلو

4؟ر9216(2)62ر266"حداولدو

23ر221203ر0222انلدفى

168:0321ر1566اولاد*لة

ر.02461ر1822اولاداربمة

6!أر.3ر.666اولادخمة

-.،ر((إولادصتة

--ار.11اولاوصبعة

--ار.اااولادلمة

---احدمثرولدا

152621()3دلاولااعمجمو

الثلايةالميق

1232-1235/1817-0182

فرنالمتو-

89(:)المجموع

لنسبةاالمدد

18ر1651

22ر1822

27ار226

2.ر1789

17ر1.7(

ر.673

ر.336

.ار2

237

فياتالمتو

(25:المجموعا

النسبةاالمدد

23هر.ا.

ه،ر3276

16ر766

12ر"92

.ر91

.ر32

.ر32

--

--

71

ممتوهين.اسممالمب!،عنانبةهلهحبت-ا

.*و"رلويللمتوهيئالطمالمبس!نالنسبةهلههسبت-2

الثانطالينةلصلطلةثرةألينةبلاوررالشلصملحايىسي*هـلا!!مهيتمض"-،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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+-س!س!...-**-....--.-----.-.--...-ء.-...........-....-..-..-..-.--.سو.....-.-.--.-،!سهلح!ش!منسميةمطمر

ضمالتى،الاولىالمينةفي،المتوفيناسرعددانالسابقالجدولعنيثضح

وهلىا،ولدينمنها!لىضماسرة؟().يليها.ةاص2()؟بلغ:واحداولداعنهاكل

ناأي،ولدا)64(ضمت،اولادذاتاسرة)98(أصلمن،اصرة)،؟(انيمني

"الاصرةانعلىهذاويدل.الا:لادعددمن2%9،رهضمالاصرعددمن96%3،ر

اربعةالىنلاثةمنيخهاالاو،دعددراوحالتىا،سرأما.الصغرالىاقرب!لانت

،ولدا(171وضمت،ا،سرمجموعمن37%7.رضكت،اسة(33)عددهانبلغ

الاولادعددراوحالتىالاصرعدديهبلىثم.الاولادمجموعمن6،%ر61بنبةاي

الاسر،%منمجموعاار23نسبةثكل،اسرعثرالىشةالىخمسةمنمنهاكلفى

.2%را51بنسبةأي،ولدا)54(ضمتوقد

ولداضمتالتىالاسرعدداننجدالانيةالمينةنج!المتزوجينمعوبالمقارنة

اسرة(()0انيعنيوهدا.ولدينمنهاكلضمايرة)22(ويليها.اصة18بلغواحدا

ضمالاسرعددمن%8(ر78انأي،ولدا)62(ضمتاولادايرةذات)82(أملمن

يمنىمماالاولىالعينةنبمعالنبهذهوتتشابه.الاولادعددمن26%ار6

ا،سراما.الاولىالمينةمنسنةسبعينبمدالصضيرالحجمذاتالاصاسترار

،اسرة)21(عددهابلغفقدأربحةالىثلاثةمنمنهاكلفيالاو،دعددراوحالتى

هلى.وتتقارب01%،اره؟نسبتهمتبلغاولاد)701(وضمت،37%ر08نسبةثكل

الاولادعددراوحالتىالايرعدديهبلىثم.الاولىالحينةنسبمنبدورهاالنسب

لكلونولدا)36(ضمتوقد8%ر53نسبةفتكلستةالىخمسةمنمنهاكلنج!

ا،ولادهمجوعمنره-ا%18نبة

وأخلفنولدااللواتيعددبلغفقد،الاولىالمينةفيفياتللمتوبالنسبةاما

وبلغ.اولاداخلفناللوالينياتالمتومجموعمن76%ر29اي،امرأة)05(ولدين

عدديهبلىئم.56%ر؟3بنسبةاي،)126(املمنولدا)71(اولادهنعدد

اولادهنوعلإد،%ا6؟صهنسبتهن،امرأة(1)2الىاولاداربحةاوللاثةخلفناللوالي

.%3ار74بنسبة،ولدا(،.)

بنسبة،ولدينأوولدامنهنكلخلفتامرأة)03(الثانيةالعينةفيذلكيقابلو

بنسبة،ولدا)37(او،دهنمجموعوبلغ،الاولادفوابئفياتالمتوعددمن7%ار62

فشمنالمتوفياتنسبعنقليلاالنسبهدهوتقل.الاولادمجموعمن6؟%ر83

اولاداربعةالىثلائةمنهنكلخلفتاللواتياما"الاولىالعينةفيالولديناوالولد

،كساويولدا)28(اولادهنومجموع،%23ر08بنسبةاي،ئساء1().عددهنفبلغ

نااي،ا،ولىالعينةعنبقليلا!ثمروهدا،الاولادمحموعمن3%ره(4ئسبتهم

-22-
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راف!الكليمعبد.د

الزبادةبعضمعولدبنأوولداةالاسشمولنحوالسائدالالجاهثوكدالثانيةالصينة

.اولادوالاربمةالثلالةثواتالاسرعددفي

اولالماوعمد*هتصا!ي*صروضعبينالطقة-4

اسرممه.وحجم،الاقتصاديووضحهةالاصربعملبينعلاقةإيجادايمكن

مثل،الجلوسعملهماقتضىالدينالحرفيينبحضانالمينتينكفاصيلمنويلاح!

،(بالقلنسوةالمعروفالرأسغطاءصانص)والقاووقجية(الاحذيةبائص)القوافين

احدةالواتضم،الزمنذلكبمقايى،الحجممتوسطةاسرلهمكان،النساجوكللك

،بالطحامالمثتفلونالحرفيونذلكنيمحهمويشترك.اولاداربمةالىولدينمنها

ازرينافيبنالحرولبر.وال!مانين،(المرطباتبائمى)وا،قسماويةالحلوانيةعثل

فكانتوالكيالينوالطحانينوالحمامينالحلاقينمثل،الدائمةالحركةعملهماقتض

بالملم،اثشفلوناما،اولادثلاثةالىولدامنهاالواحدةتضم،عددااقلاصهم

الاسرواصحاب.كثرااولاداوينجبونيتزوجوناو،يتزوجونلاانهمفيلاحط

اصحابمناعاالفالبنييكو.نون،اكثرأواولاداربعةمنها!لليفمالتياي،أمبيرة

أقتعادي،كموردالاولادالىتنظرا،ولىنالفئة.الضخمةالثرواتاوالقليلةالدخول

عيهم.ا،نفاقعلىوبالقدرة،وجاهكقوة،بالاولادكلتباهىالثانيةوالفئة

منالمتبقيةالمبالغاي)المتوفينثرواتصافيبينالملاقةبدراسةقمناوقد

الذينالاولادوعدد(دفنهونفقاتوديونهفىالمتوالتزاماتاقتطاعبمدللورلةلروكهم

التالية:النتائجالىفوصلنا،ظفوهم

ثرواتهمصافييراوحالذينالمحدودالدخلاصحابانالاولىالمينةفييلاح!

فئاتلمختافرقماعلىوهذاولدا)56(اولادهمعددبلغ،قرشومائةقرشبين

رزقالتىا،سراق،اخرىناحيةمن،ويلاح!.الاولىالمينةحدودفيالثروة

وهياعلى،ذاسرلنوث!اربماطدخلهاعنالنظربقطع،عددهاجملغواحدلدبرمن!هاكل

الفالبة.هىالواحدالولدذاتةالاصانيظهرمما.الاطلاقعلىالاصبينئسبة

الولدين.راتأ.لالرنلكوي!

-23-
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.ة"!مىبمى

ا-----ا-

(11--1-ا

--ا-ا-11

1111----
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*سى-............-...-------........-..--.---..ء-لمثسماسكانبةمناهر

زادالتيالاصفيالاولادعددبزداداذ،الئانيةالمينةفيجذريكبدلوبحدث

ولدا78()الفئةهدهاولادعددوببلغ.قرثى(0015)علىاصحابهاثروةصانجي

التىالاصفيالاولادنسبةانحبننج!،32%ر09بنسبةاي،(237)اصلمن

الاصوكحتل.%اار55كانالاولىالمينةفيقرش(0015)علىثروتهاصافيزاد

ذا،الاولادعددحيثمنالثالثةالمرتبة(قرشمائةالىقرشمناالاقلالدخلذات

حبئفي،الاولادعددمجموعمن%ار.79بنسبةاي،ولدا(26)مجموعهمبلغ

تحسنويطرأ،2%ره98الاولىالمينةفيالدخلعنالفئةهدهاو،دنسبةكانت

الفالبة،هىودصبحولدينمنهاالواحدةتضمالتىالاسرعدديزداداذةالاصحجمفي

ئسبةاعلىوتبقى.اولادوالارلمةالثلاثةذاتثم،الواحدالولدذأتالاصدتلوهاثم

المينتاننلكفيوتتساوى،اولاداربمةالىولدمنكضمالتىتلكهيالاسربين

العينةوفي،86%ر51الاصهلى.نسبةبلفتالاولىالمينةففي.والثانيةيلاولى

عاعاسبمينظلالاسرمنالحظمىالفاليبةانهداوبظهر.86%ر58الثائية

.اولاداربمةالىالولدحدودلتجاوزله

*لرةجمع!طف!وهلالقا"محاولةهوعرضهتتممهاانالقول"لىنفص

!فسملم!إىانورلمحم.والصحي*قتصاديبعوفع؟!وربص،الممرووسطي

مسحاثشكلواه،!اصرينتركواطليناثعولينبمففلاشيء!مقحعرعني!ت

منكبيرلةالاعس!ثيةمظاهرعلىتصنالانهاجداهامةهلألها،المتولينلبميع

اث!السبيلد5ونلىكر.الميلاينمضتلفليشتىنتلالممنعليهايترتبوما،السكلن

شثه*مق*-.ةفي!رادلف!ة.!ميةبالنسبةلالجمالصفيرة*لرةالر

بعنسبةنتوبء.هيه!رلىحعحمعالىهالهالتتجهطضلايةالمديةيفتت

ازديلاممانوانا.مستفيمينم!اقىعمدبهاينتفعأثعي(طلرية)*هليةمو!الى

ازديادعئهنت!قداعثرطتاسعاثصرذمن*ولىالوبعلبالفئاتبعكل،ل!؟،الثروة

حجم*لرتلىاكيرلبكللدض*!اطشعبطبق!من!رة!ان،*سرةحجم

الصئل!يةاوربا6لرانولاشك.ولصهاوكقديلمااطرهاب!تعكيديةبقيتلانهاوبما

!ايلةطبقةإجق،*جتملكيةوبحكل،*هتصاديةالكلمنزادلدالشامبلا!على

الشعبنحدبيةتفى!خرى1و،اورلامعتماملهامنالضخمةالثرواتتجئياصبحت

موضعهلااناشكولأ.محرهيةلمنتجلالها*وربيةالبضلالعمنالسةثمقوكدلع

الخممات،عثرالتاسمالقرند،تحسنتوقد"*سرةحجمعلىانكماساتهلهكان

مركزد(2تجناصر)مابرامحقواستصثت،صربئةمك!ةوطردكصحية

.هس!انطدمن!زلديدليات!قيحدانثلكشانومق.الحلورر

-26
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راشا!بمعبد.لا

نني:الحوا

ليالنوزهبدإندافىالدكورادهومبهاهامالمفكللهلتي*راهلطهالواهيةالمنثةإنكل-ا

وفوانه:(باربيباممةدولض،كعورا.!دحةومو)بالدنسيةكابه

ث!عه!ا؟!ن!151!ن!صمهه!!لأكه!!ي7*(.711*-.اء)مه!5

هـ!لألم5لا4"،أهوء410.02-.!

.06-7.عى،السابقاوو-2

.لدمثقو!:ك!لبهل!المنبدالديئصلاحنثر.الدكمور،وادقفاالبلامات،بمطبئمحمد-3

.65عى،9091،سثق،العثمفيالي

البلد،المثردمحلة،"بةهبم1172سظزرل"،دممكاممهمح!الثيخ:ولكحملافكل-،

هـمثى!كطيئاللىالونرلأه،الق!يرل!لانايماسيدوإنكل.7،2-322صي.(8،91)2،

،*9،،ممث!ق،المثمنىالمدلسثق:ولإةكابهلالمنبدالدبئعلاحالدكتونث!ر.

.82ص

582ص،ا!اوىدسلان-.

الصستة!وادلاماليلكلن"انبريكميحلاليلللطا!وتالىلياولعرالممشكلا،لاخب!يلصر-6

.07ص،0391،مريصا،البثالطنطيت،ن!ر.1782-0172،النامدارحم!:كابهانكل

ويرها،الشامجدلى*بثبالقناصلعرام!لاىمست!اضنا!ونهلىأمناطرىدمعيلوانكل

كابنا:ل

!!5!*ءص!!لأأ-ث!7ءث!!!ألمء؟لا2ول4هأم+أ،هـ+(هـهه!2ه5!،)ء

ء3.23200.0791&2-

،القادكلأامر"عبدكلنأحمداككورنثر.،اليوميةدمثمق&موا،الحصالبدروياهمد-7

.228ص،9591

:التا!الم!لانكل-8

هاهـأ+!5+،ء+8!ء،(!اا!.،هـ+ه!ول؟8لا،5ع!-لأهـ!54!++هأ1848!ر-أمي"ة)

!*!ه!ك!!مم،1!سمي(!له7*ااكلا!ه-.اله
.كللا)615!.9هلاهاههـأ3!هلألاما+ولهه8ه++!53-،لا"س!!!؟ول54ءالاهء،+ه+لاه

ح*"5هـ?أمة،1ء3!0559ثع!-2ثمة.
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ضال:فى*هاهعنللعلينو-9

ا،+هـ*ء8!ء!كا58+ه*ه،،*أا!الاههء3!هه!هوله54"6م!ول8لا1515أهه-!ه/

كه"ء)،!مم!+ا-!ك!مع!!اء!،7ه01ء09*.2
5)هـ79"(274055!

.اصا،و!،11ص،.،بم،ا!ى،3،رمممىا23ى:اثطيةالسبى:عس"نكل.!ه-

اصدص،،اجر"ه،،ثرادعدياكل3لاعيكمر*صة،المبي!ين!حمه:ي!ا(-

اسررلسلك،اداديهليلمحمه،3"ا،-،،6،217"2عى،با،ر"12/9691

-ا"2،2ب،،.1،63،187،2ص،013بوورا،اجراه،،ثرأكعصالؤنلممي!

..(،1ل!،يدفدم!بلثكل91-

.."2لكل،إحمسبمثكلا-3

كعانا:دالبمطافىفميةطاصيلاثكل،ا-

+5مشه!ا،!ه..00.!2!7

بملورمفهق!،اسبها!امسندلى!ع:هالطللترأل،حملايةمعشقاوماءع!افي-01

.*"ا،دمثق،الثقمة%رةو،فميسة

-132،3،2ص،ابسالدكاحسى،من!صبسبب"لحي!سهلو!علان!ا-6

.1،01-9،1ص،السابقالممم!،اثامبلا!الوهابمقالىاكا!وللحملى6كلو."،،1

0134-2،12،حل!،اجراه17،ثهيهبتلوكاحلبلنبلاه2ا*م،الطباخأذ،سه:يكل7(-

.،*-*ص،المب!ا!ا!سنكك!ع:.وافكل"*.*-عا،-3،-**(/،291

هـإفكل.032-2اولعا،ا،،!ه،سثق،؟"ا!؟.61،هـهلمثمفعو،الرل!:كبناث!د

حي:دحل!لدفريدهكويةعراعع!الهسيةالمر6سة

ا+ءكا!ا.،ء+!+40!لء.مهل!له!م*ء!مه"أ!مءه!لا3+ه

ا!هـح5+أء!8!ءأ"ث!.ءهأ-!.!ه

"!يه!ي
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ي!ور!ابث!ؤبىتيتجثةئؤقيضىلذاك!قيضقاذ

ر!صعلمحااقى!ايخ!

اكه+عبصا!ريم.ر

دمشقجامة

ومفربه،مثمرقهم!يي،!وطنتاسدهامةتصلنفةءثرالتاسعالقرثيص

التي،الصناعية*وربيةهولوبنبينهالمجالهةشمهبسصبب،سواءصعلي

الر(سيمالية.مصعحهالصمهاقتصاورمخضعة،افرهاستمميارستصلت

صمدعدىالمجابهةتبت،البحثهنابهيمنىالدجمي،*كلتصلايالمحلاولبا

شدةرغم،لانههاعةالمحليةالفملردودوكانت.والصئاعةالتجارةاهمها،متسطة

انشطتهاطورتبل،*وربللتحديالمصيةسناليكتستسلملم،ا!ابهة

!يد،وطيقياجتملكيفرزئلكعنونتع.الطارى!وافعمعللتاقلم*قت!صادية

المستويينعلىموأزيةتبدلاتو!دثت،بدفربادتبطةالمصيهكيورصافلةطنرت

،.والف!رمميالسي!سي

الرلهالتنطيممن!ى*:بمنوان!يرلثر،البحثدهدلأبلةيمتانبحثكدلباهث"

واثعي.8191نيسان،الرابعاسد،تارييةلراستسبية،"المثمافاالىلالثمبلادل

وا!تمتليلأقصادمول،.*"يو،.-1)بدنسا4استراسبورفىاننمتالتىللنصرةامد

لأعشية،بملنةوهو(الربئالترنادطلمتىثرالثشالأنرتيةش)اسثمعية*مبراكلت

.(احبواسمابحثفواد!ة:التالىاح!ل!نثرو!ك

"+،(ءأول5،ح534ه،ر"ص!عم"!ه!لمه!8"44هلم!هروهولإ!35؟?ث!،كمه!ه3!!ةكمهحول59

5!ا-0187"ولأم!!،5!ص!صه06عهـا!!س!ء!ث!ه(ما،لا"
ء!،-!،4،4لأهـك!.!")هـل!لهمف!،-ن!مأ3هـ!دعول"ء-8+ه!ه،ك!8!لا8،

ولول*وله04ص!أ،نةهول3ك!اب!5ك!ه،15!9.
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التجاريةالتبدلات

الحثماني،الحكممنالاولننالقرنينفيممتازتجاريبموقعحلبمدينةتمتمت

الاناضولمناطقوبخاصة،الفمانيةالامبراطوريةأصواقامامهاانفتحتاذ

والرقوايرانناحيةمناوربابينالمرورلتجارةهامامركزاوكانت.)1(المجاورة

طبلا!علىويثهد.العربيوالخليجالعراقبطريق،اخرىناحيةعنالاقصى

ماوراءالىلثحنهااومحلياالبضائعلتصريفوخاناتاسواقمنفيهابنيماالتجاري

نقلفيطرابلسميناءأستخدمكما،ا،لكندرونةالطيسهاميندوكان،الحدود

ودوليامحلياحلبلمبتهالديالهامالتجاريللدورونظرا.واليهامنهاالبضائع

فيها:تجاريينممثلين،وفرنساانكلتراوأبرزها،الاوربيةالتجاريةالدولأقامت

لركةمركزاالانكليزاقامةذلكومن.لدولهمكقناملالسياسيةالصفةهؤلاءواتخذ

لهذهالاخرىالرئيسيةالمرا!لزجانبالى،1581عامفيحلبفي(ليفانتااثرقبلاد

معودبلوماسيةتجاريةمراسلاتالمراكزلهذهوكان.وأزميرإستانبولنج!الركة

عليهاقضتانالىالعملفيالثركةهلىهوالتمرت.لنلننيالرئييالثركةمركز

.1835)2(عامفيقفتوتو،الهندالرقيةشركةمنافسة

القرتاواخرفيحلبنج!لهمدبلوماسيين-تجاريينممثلنالفرنيونواقام

تجارذفرفةفيمحفوظةوس،0016عامالىرسائلهموتمود،عرالادس

ل!فرنسا.الخارجيةللتجارةالرئيسيةوالموجهةعنهمالمؤولة-لانتالتيمرسيليما

بدأالذيالامتيازاتنظامبموجبوقانوفيةتجاريةبامتيازاتالاجانبالتجاروتمتع

المثرين.القرنمنالاولالنصفحتىواستمر1536عامفي

تجارةفيفنثاطها،التجاريالمجالنيحلبأهميةبمثلدمشقتكنولم

خطو!كانت،النطاق0هذافيوحتى.ومصروالحجازبفدادنطماقيتعدلمالمرور

دمقومن.الطرقهلىهمعظمعلىت!يطرالتيالبدويةالقبائلرحمةتحتتجارتها

اليهاينضمكانالتىالاميالححقافلةتجمعمركزمنكونهاالكثيرالشيءافادت

يقربماصنةكلفيأمدادهموتبلخ،والرقيةالماليةالمناطقمنالحجاج

ويحملون،فيدمضقيتجمعون،حاجالفعثرينالئعضرخمصةمن

الثامياالحجقافلةكانتلكللىالحجاز.ومنالاصليةبلادهممن،واليهامنهاالبفانع

أهمية!لعدمونظرا.ومنطقتها)3(لدمثقبالنسبةالخاريةالاهميةمنكبيرجانبعلى

فيها!للاجانبيكنلم،حلبمعبالمقارنجة،الاوربيةالمرورلتجارةبالنسبةدمثق

و!لات%.1831عاممصروالىباثاعليمحمدعليهاصيطرأنلى11قناصلاوممثلون
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رافقامريمعبهد....4...-

عناو،فيهماو!ئهمبوساطةيتم،ذنكقبلوريفهادمقمعالاجانبالتجارتمامل

.صيداوبخاصةتالساحليةالمدنفيوفوابهمالقناصلمنممئليهمطريق

حين،عثر!القرنمنا،ولالربعفي6حلبفيالمرورتجارةتضررتوقد

بلادشمالىفيللحريرالمنتجةالمناحلق،ا،كبربطرسألقيصرعهدفي،روسيااحتلت

الىحلبالفارسيالحريرتدفقلكفيوانقطعة1722-172اعامىوذلكفي،فار-!

بينالسياسىالوفسعتررينفسهالوقتنجماذلكورافق.أورباالىوعبرها

الثانيالربعفيوبخامة،الفريقينبينواستئنافالقتالفارسبلادوحكامالعثمانيين

حكموأنهىفارسيبلادفيالحكمعلىثصاهنادرسيطرحين،عثرالثامنالقرنش

بينالتجاريالنشا!تحجيمعلىالكبرراثرهالوضعلهداوكان.فيهاالصفويةاللالة

ورائه.وماالحربىوالخليجواصفهانحلب

ا)شامببلادالتجاريالمرلسىالإهتمامازديادا،ثناءتلكفيوصادف

ت1713عاماوترختمماهدةالفرنسيةالتجاريةالبورجوازيةاستفلتاذ،اعجنوبية

لاطهامنفوسعت،المتوس!نيمواصلاتهاخطو!لفرنساوامنتبالسلاماتتالتى

بننالتجاريةالمنافسةمنذئذواشتدت.الفرنسيةالملكيةمنبدكمالخارجيالتجاري

تركزالشانكلتراوبينةالجنوبيةالثامبلارعلىاهتمامهاركزتالتى،فىن!ا

.حلب)،(علىاهتمامها

الوسكوفية-الانكليزيخةالركةنافةاشتدادحلبتجارةمنأيفاحدومما

ضمفوادى.فار-!بلادمعالمتاجرةحقىالاو)انمنحتبمدخالليفانتنركة

الطيسومينائهاحلببينالرنيسيةالطرقفيا،منواضطراب،المثمانيةالدولة

حلب.بتجارةكبيرضررالحاقالى،الطرققطاعفيهاكمثرالتي،الاسكندرونة

بطريقالمحلية1المنتجاتبثراء،الصناعيةالثورةاعقابفي،اوربااهتماموتضاءل

ووجد.المالبمقابلنفسهاتنرضبداتالصناعيةالاوربيةالمتجاتلان،المقايضة

فيلهقويامنافسا،والاناضولحلبمئاوربان!وردهكانتاللىي،المحلىالقطن

ا،وربية.للصناعةبالنسبة،وا،رخصالاجودالبنغالقطن

السفنواتمت،اوربامنتجكانازدادتالاوربيةالصناعيةالثورةعنونتج

موانىعنللبحثملحةالحاجةواصبحت،ألبخاربقوةتسصاخلىتالتيالتجارية

،حينذاكالقائمةالموانىلكلنولمتحملها.التيالبضائعوحجمالسفنلهدهتتعكبرة

بروتميناءالاءبدالدا،الفرضابهدالتفىةوصيداوطرابلىالاسكندروئةمثل

نمومنالكث!الثىءدمشقوافادتةعرالتاسعالقرنمنلىحولهماعلىطفىالذي

ورائه.وماالداخلالىتعبرها،بضائمهتدفقوالميناءهذا
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الممشفيالالحتصاد

وباقامة،ببيروتيهتمونالفرنسيونبدأعشرالتاسعالقرنمنالثانيالمقدونجما

9181،عامأواخرفي،حلبنيالفرنسىالقنصللس،ولهذا.فيهالهمممثلين

عاموفي.،)5(لدمثقالناش!الميناءاليومبانها"وصفهاالتىبرروتفيقتامؤوكيلا

بودانباتيستجانالسيدتميةعلىباريىسلطاتوافقت1823

الحامةبالقنصليةالمرتبطة،دمشقفيالقنصليةللوكالة(ول!علكعنأ،!!4كاول!4ولأ)

بممارسةوبدا،؟418شبا!اواخرفيدثقالىبودانالسيدوملوقد.حلبفي

ذلك،ومع،رسميابهالاعترافرفضدمئقوالىولكن.اذارمنالاولفيأعماله

كو!ليل"بهيمترتاصتانبولمنفرمانعلىريئمايححلدمقفيبالبقاءلهسمح

حتى8دمقفيلفرنسارسميقنصلتميينيتملم،وهكذا."الفرنساويةلطائفة

اولوكان.دمشقفيقنصليةبانثاءقرارافرنساملكاصدرحين9183تموز

للدوقاصبحما.ولرعان)6(سنواتبستذلكقبلعينقدفيدمثقبريطانيقنصل

،واليونان،وانمسا،الامريكيةالمتحدةوالولاياتبروسيامثل،الاخرىالاجنبية

دمثق.فيقنصليات

التجاريةالامتيازاتنذاك2الامبلادفيالاوربيالتجاريالثاطوشجع

عقدتفقد.الاخرىللدولثم،لبريطانياالفمانيةالدولةمنحتهاالتيالواسحة

بنودهاطبقتماصعان،1838عامفيوبريطانياالمثمانيةلةالدوبين،تجاريةاتفاقية

تتلقاهاالتىالجمركيةالضرائبتخاورألاعلىونصت،أخرىأوربيةدولعلى

الىهلىازادوقد.بالمائةخمةالمس!توررةالاوربيةالبضائععلىالمشمانيةالدولة

الدولةالىإلاوربيةالبضائعاسيرادومن،الاوربيالتجاريالنشا!منكبرحد

محمدقوأتانسحاببحدالامبلادفيالاتفاقيةهذهنصوصوطبقت.المثمانية

تخضحلنسبة،العثمانيةالدولة،نجرالداخيةالننجارة!لانت،وابا!ابل.منهاباشاعدي

الاوربيةللبضائعمنمنان!تهاواضعفبهااضرمما،بكثيرأعلىالجمركيةالضرائبمن

.المستوردة

؟،(018و1821عاميبنن،الثامبلادفيحكمهابان،باشاعليمحمدانوكا

البضائحوتدفقت.أنواعهاأختلافعلىالاوربيةللؤثراتمصراعيهعلىالبابفتحقد

الدممطلمالتقريرفيجاءوقد.المحليةالبفائع،جديةبمورة،تنافىوأخلتا،جنبية

اللوردالبريطانيالخارجيةوزيرالى(!"ه؟كا!ولأ-5)ينغباورجونفمهر

تجاروتفاصيلاحصاءاتفيهوتناول،9183تموز17بتاريخ،بالمرستون

،بالمفرقالانكليزيةالبضائحتبيعالتىالدكاكينمجموعان،الامبلادحولواجتماعية

اصحا.وظفهاالنيا،موالرؤوسمجموعيقدردكاكينوسبحةمانةبلغ،دمثقنج!

8.ص؟االتقريرواضات.قرش2ار..ر..و.ار06.ر...ابينيراوحبمبلغاعمالهمفي
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اوربامعفيالمتاجرة،سواءحدعلى،شاركواقدواليهودوالميحيينالملمينالتجار

كانالتى،التجاريةالبيوتاتأو،المؤسياتمجموعوبلخ.بضائعهادويقوفي

وساموالهارؤمجموعيراوح،وستينستة،اوربامعتتاجرودمثقفيملمونيملكلها

يزيدثمانيةالبيوتاتهذهومن.القروشمنمليوناوعئرينوخمسةعرينبن

الرحمئعبداحداهمايملكتجاريتانستانمؤوهناك.المليبىنعلىمنهاكلراصمال

رأساليبلغ،بفدادمعتتاجرانوكانتا،البغدادياغاسحيدمحمدوثانيتهما،هاشم

،اخرىمؤسسةراصمالويبلغ.القروشمنومليونينونصفبينمليونمنهما!لل

الكبرىواثوسسات.ونصفومليونينمليونينمابين،جرتقجيح!ينالحاجيملكها

وازمير.استانبولمعالاصفرسساتالمزتتاجرفيحين،وبغداداوربامععارةتتاجر

وا،ومؤسسةوا،يكندريةالقاهرةمعتتاجرمؤلسةعثرةاثتىصاليوهناك

مناخرىواجزاءونابلىالقدسمعتتاجرمنهاوقلة،والمدينةمكةمعتتاجراثنتان

الرقية.الهندجزرالىالتجاهـينثاطهاامتدوأحدةمؤيسةوهناك.فن!طين

بهـةآلافأربحةحالىالخارجععالمتماملينالتجارهؤلاءمالرأسوسطىويبلغ

.)!(قرثىالف؟..يمادلعا،اياسترلينية

تعةالخارجيةالتجارةنييتعاملونالذينفيدمقالمسيحيينالتجارعددبلغ،

ملايينوخمسةالمليونونصفملاييناربعةبينأموالهمرووسمجموعيراوح،وعئرين

بلغاللىي،السيدحناعنحوريالاطلاقعلىالتجارهؤلاءاغنىوكان.قرشمليونونصف

وفرفابغدادمعبتاجروكان.القروشمنومليونينونصفمليونبينراسماله

مزعددالخارجيةالتجارةفيممهويثترك،الدثقيةالبضائعينتجانهكما،وايطاليا

ولكنهم،بريطانيامعتتماملالميحيينالخارمنالا-لبرالنسبةوكانت.أسرتهأفراد

وسطىويتراوح.واليهودالملمينالتجارمنثراءاقل،الم!وموجهعلى،كانوا

.قىش)8(الف001و25بينماالسيحبينالتجارمنالمظمىالغالبيةمالراس

عددهمويبلغ.الخارجمعالمتماملينالتجاراكنىمندمثقفياليهودالتجاروكان

مليوناعروئمانيةعحرصتةبننماأموالهمرؤوسىومجموعوعثريناربحة

منهم:لكلاسترلينيةدرةألاتسبمةالى*فعتةبممدلأي،القروشمن

علىتجارتحةهؤلاءبينومن.قرشالف007و006بينماذلكويمادل

تاويققد.القروشعنوفلثومليونمليونبينمامنهم!دلرأسماليتراوحالاقل

علىمنهماكلثروةوتزيدنارحيونسيمفارصمراد!لانااليهودمنكاجريناغنى

بريطانيا)9(.معتتاجراليهوديةأفىممشاتمعظنمو!لانت.المليونونصفقرشميون

تهيلاتالاجنيةبالبضائعالتمامل.سلئالدمث!قينالتجارهؤلاء!ثجعومما
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الجملة،تجارعنهمالتجارهؤلاءوممظم.الاجانبالتجاراياهامنحهمالنيالدنع

المفرقتاجركانحينفي،ذلكجممدقيمتهايدفمونثمأولاالبضائعيستورودن

تجارفكان،البضانعلهذهالوحيدةالسوقدثقتكنولم.الفالبنينقدايبيمها

منالدفعنيتسهيلاتبدورهمويمنحون،والخارجالداخلالىيحملونهاالقوافل

المامفيعودتهمعندالبضائعثمنيسددونبحيث،الدمشقيينالجملةتجارقبل

منها.الرقالىوالمناطقوفادسالمراقمناناسا.القوافلتجاروضم.التالى

يستحقمادفعنيوالدقةالتماملنيالامانةمنكبيرةدرجةعلىالفالبفيوكانوا

.مالمنعليهم

بالبضائعالمتاجرةنشطت،التعاملوحنالتجاريالثا!هذاوازاء

لتصريف،اداصلاتونيالتماملني،ا-لثرتسهيلاتلايحادالبحثوبدا،الاجنبية

.)01(اوسعبكلالبفائعهذه

فيالنظرمهمتهاتجاريةمحكمة،المصريالحكمابان،دشقنيوجدتوقد

منهمعضواعراثنيمنتتالفوكانت،اتجاريةالاعمالعنالناجمةالخلافات

وأعدارتنفقالنسبةمذهوىتت.واحدويهودي،ومي!يانةالمسلمينمنتحة

للمتقاضينبالنبةالمحكمةقراراتعلىحالبأيتؤثر،ولاأنذاكالمختلفةالطرائف

بمد،يبدوكما،المملعنالمحكمةهذهتوقفتوقد.)11(مذاهبهماختلاتعلى

التجارية،القضايافيللنظرالتجارديوانمكانهاوحلاثمبلادمنالمصريينانحاب

شورىمجلسالىباستئنافهاللمتقاضينسمحالتى،امدارالاحكامولهحق

.)12(العالىالثام

عراربحةتضمتجاريةمصكمة،جديدمن،دمئقفيانئت0185عاموفي

تمرف،،المصريالحكمابانقائمةبهانتالتي،الاولىالمحكمةأنحينوفي.عضوا

الحكومةقبلمنيمينكانالجديدةالمحكمةاعخاءنصففان،أعضائهاتحيينكيفية

علىدليلوهذا.الاجانبالتجارتعنالقناصليمينهالاخرونصفهم،الحثمانية

الاجانبالقناصلنفوذازديادعلىلكوكلى،الامفيالاجنبيةالتجارةحجمازدياد

عينتهمالذينالبمةاالامضاءوضم.المحليةالاقتصاديةالقضايافيوتدخلهم

نسبةكانتواذا.واحداويهوديا،وصيجن،مسلمينأربمةالمثمانيةالسلطات

فسبةفان،ذكرناكماتللطوائفالمدديةوالنسبةكتوا.فقالاولىالمحكمةفيالاعضاء

ماهمةنبهةعلىتدلةالجديدةالمحكمةاعضاءبنصفيتطقفيما،الطوائفممثلي

خصروبعد.)13(الاجنيةبالتجارةالتحاملونيا،قتصاديالنثا!نيطائمفةكل

.)14(حلبفيتجاويةمحكمةأثئت:1855عامنياي،سنوات
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بتحن1،هتمام،الاجنبيةوالدولدمقبينالتجارةحجمازديادواقتضى

منةنذاك1البدولسيطرةونظرا.وبغداددمقبينوبخاصة،المواصلاتملرق

وفرضهمبفداد-دمشقحلريقنيوتحكمهم،اصوريةاألاديةعلى،المنزةقبائل

القوافللجأتفقد،الطريقحقمقا.بلالبضانعوعلىالم!افرينعلىالاتاوات

وا،وبفدادالمربيالخليجبطريقألاقصاثرقمنالقادمةمنهاسواء،التجارية

عبر،امناوالاكثرالاطولالطريقصلوكالى،دمقمنالجهاتتلكالىالداهبة

ارصلبطريق،دمثقالىبغدادمنتسيرالتيفالقافلة.)15(وطبالموصل

)11(أشهرثلاثةالىونصفشهرينمندمشقالىوصولهايقتض،،حلب

حواليوصولهافيقتض،الباديةعبر،دمشقالىبغدإدمنتنطلقالتيالقافلةأما

صتالبضائعلارسالالاقصالرقفيمحاو،تووجدت.يوما)17(وثلاثينخمة

المحاولاتهذهولقن.)18(وغزةالوي!وخليجالاحمرعبرالبحردمث!قالى!للكوتا

البادية.عبر،بغداد-دمقحلريقوبقي،وكلفتهالطريقصعرباتبببفثلت

التىالخارجيةالتجارةحجمازدادوحين.ابدوااظاررغمالبضائعنقلفيزاشطا

التبراضطر،البريبروت-دعقخريقالاءأعقا.تفيالطريقهذا!كت

القبائلمعمباشرةالتماملالىاطريقاهذاالأتالتيالر!لةوممثلوالاجانب

وكان.الباديةعبرومرورهاالبخائعلدسةلظنين،بالمالصداقتهاوثراءانبدوية

وبين،وفرنساابريطانياوبخاصة،،عيةالمتا،وربيةالدولبينالتعاملبدايةذلك

-بفدادفعنالبديللايجادالمحاولاتجميعفثلتانبمد،البدويةالفائل

الباشر*رمثق

دمرتمنالمتجهةالتجاريةالقافلةالبدوهاجمان،مثلا،1856عامنيوحدث

تاذلكشأتومن.يوماوخصينبثلاثةالطريققطعالىفاضطرتةبغدادالى

تجاريتممنولم.النقلمصاريفنييزيدانهكما:المطب1السريمةالمنتجاتيتلف

ططريق.المجاورينالبدومعتويةايجادمن/السواءعلى،بفدادتجاراو،دمشق

.نداك2المثمانيةاالدولةقدرةعدمبسببيهاجمونهالذين،عنهالبميدينوحتى

.الخوةمنيأخذوهانالفواماباعطائهم،بوعدهمالتجارنكوثمنالبدوتوض

فيوا،نكليزالفرنسيينالتجارمحلحةازدادتوحين.الطريقحقبمثابةهىالتي

مناتقربمنعمدوا،وبفدادثمثقبينالتجاريةالقوافقوحمايةا،مناصتتباب

قبائلان1866عامفيوذكر.لاخرىأولدولةمديقةاصبحتالتيالقبائلهذه

كانوا،البمةافخاذوبمفى،وا!لوالىصخروبنيةوالفدعاتوالثمرعليولد

التىوالقبانلالصبمةافخاذوبمضالرولةقبانلانحينفي،للفرنسيينمر.الين

مواليةكانت؟بغدادباكجاه،الفراتنهرمنالمراقيالجانبنيالباديةعلىتيطر

كلفيفانهاخذاكمن،القبائلنجهاالتىالماديةالفواندالىوبالإضافة2الانكليز
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الدولةقنصلالىتلجأكانتالحثمانيةالسلطاتوبينبينهاالظلأتفيهالبمرة

.)91(لصالحهاال!لطاتهلىهلدىليتدخلمعهاتتماملاالتي

التىتلك،دمق-بفدادفعنبديل،يجادجرتالتيالمحاولاتومن

التجاريةالسفنبواسطةوصكلنةبغدادبننالبفائحنقلابداحين0187عامفيحدثت

بواليعنهاتبعدالتىحلبالىبراممنقلالبضائع-دانتمكنةومن.الفرأتنجما

اسبوعين.كل-الاتجاهينفي-واحدةرطةتسيروكانت.كيلومتراخصين

الرحلةانحينني،ساعةثلاثينبفدادألىمكنةمنالنهريةالرحلةواستفرقت

وقد.المياهعجرىضدتيركانت،نها؟ايامتسمةاقتفتمسكنةالىبغدادمن

.)02(بدورهاالمحاولةهذهفلت

.البريدمق-بيروتفنذاك2تمتالتىالمواملاتخطو!أنجحمنوكان

(4عنط!ل!ء!9)يىبرتودوالكونت)الفرنسىالىالاساسنجماامتيازهاعطيوقد

فرنكملابينثلاثةقدرهبرأسمالمغفلةعث!مانبة!ثركةفاوجدخ1857تموز02في

،9185عامفيالثانىثريننج!الطريقهذانيالمملوبدا.سهمآلاتشةعلىموزعة

وبم!،منهاللبنانىالجانبانجازفيعاملوخصائةالفالىالفصالىوشارك

الطريق.من!ليلومتراتوثمانيةمائةأملمنوعريئأربحةتمبيدتمأشهراربمة

كانونمنا،ولنج!فملادثنالطريقولكن،1861عامفييختهيانللمملمقدراوكان

افتتاحهعامفيالطريقهذااصتخدمواالذينالمسافرينعددوبلغ.1863)21(عامالثانى

عامنج!9059وبلغ،التالىالمامفيصافرأ8418الىالعددهذاوارت!فغ،9058

ثم،1863عامفيفرنكالف055الطريقلهذاالاجماليةالمائدأتوبلفت.9186

عنإلمؤولةالركةممثلوواثصل.1866عامنيفرنكألف089الىارلفحت

عبروبغدادبروتبينالبضائعنقل!لتسهيلالسوربةالباديةفيبالبدوالطريق

نج!،دثق-يروتطريقبواسطةنقلتالتىالبضائعكميةأنوذكر.)22(دث!ق

ذلكوزاد.طن2(را..الى0186عامفيوارتفمت،طنار؟073بلغت،1863عام

عامفيفرنكا08إلىارتفعتثم1872عامنيفرنكا62بلفتالتىا،سهمعائداتمن

حياةونج!،الاقتصاديةبروتحياةفيرئشيادوراالطريقهلىاولعب.امه2

علىميناءكأهملروتاستمرارفيهاماعاملاكانأنهولاشك،بهالمحيطةالمناطق

عرالتاسعالقرنظلبيروتميناءلا!اتساععلىادلولا.)22(الوريال!احل

الميناءهلىاطريقعنصدرتاواستوردتالتيالبفائعزنةبلفت:التاليةالارقاممن

منار.ء72والوارداتمنطنا6378،رمنها،طنا128ر1835،635عامفي

استرادا،برروتميناءممهاكماملالتيالبضانعمجموع!لانحينفي،)،2(الصالرات

.)25(1865عامفيطنا08ره052،وتصديرا
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راقىامريمعبدر...،.....-..)

طريقعلىالمثرفةالثركةامتيازتمديدالمثمانيةالحكومةعارضتوحين

الخيولمنألفلاستخدامتكفي!دانتاالتىفمالياتهمازيادةأو،دمق-بيروت

التاسعالقرنمنالثانيناتفيالركةلدىالتفك!لدأ،النقلعملياتنيوالبفال

يدعلى5918فيعامالخطهذااتاءوتم.حدرريبخ!بدمقلروتبرب!،عثر

كبرىبخ!ائرمنىهذاأحديديااخ!اولكن.عثنانيةباجيكيةفرنيةأخرىشر!لة

عائداتاخذتوعندئذ،ولبنانسوريةعلى0291فيالفرنسىالانتدابفرضأنالى

.)26(بالازديادالخ!

عملياتفيالتهيلاتبنتيجةدمشقالىالاجنبيةالبضائحتدفقوازداد

التالية:الاحصاءأتمنذلكويتبينةبيروتوبينبينهاالنقل

مئهاوالمصمرةرمشقالىالمستوردةالبضائعقيمةببيكحول

الفرنسيةبدفرنت

البضلاءالسنة

المستوردة

لبضائعاالنسبة

المصصرة

جمابى*الئسبة

1833

1851

1862

ههـا3

"هها

هها5

1887

13ر52،2؟ار

رها05318؟ر

ر.022162(ر

ر(285391؟ر

.رها7..ر..

ر،ا367.ر..

17.ر..ر...

5%)

06%

57%

ء%6

/،63

63%

اراله(0252

18(ر.ا...ر

ارا27(ره((

8را13ار71

8ر32.ر005

01ر....ر..

؟(ر(09ر6375(/

؟ره736؟رء.

3؟%

35%

37%

37%

26ر228ر732

23ارر.1712

22ر687ر005

27.ر..ر...

)27(

)28(

()92

)03(

)1؟(

)32(

،33(

نصفخلالدمقالىالمستوردةالبضانعقيمةاتاعلاهالجدولمنيتبين

3الم!توردالاجماليةللبخائعالاجماليةللقيمةبالن!بةقيمتهاراوحتتقريباقرن

بيننسبتهاتفاوتتمنهاالممدرةالبضائعانحينفي.65%و51%بينعاوالمصدرة

حينفيتناقصفيكانترمشقمن،المصدرةالبضائعقيمةأتويلاح!.*%و6%(

كانتأكجاريالميزاننج!الحجزلسبةاتأي،ازديادفيكانتالمستوردةالبضائعان

قر!نصفبمدبلةتثم%9ئيالجدولبمقدارالنسبةهذهبدأت،وقدمتمربازدياد
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التى،!186عامفيالويىقناةافتتاحالى،كيرةبدرجة،ذلكويمزى.26%

تزايدالىثم،دمقعنواورباالاقصىالثرقبينالمرورتجارةفيكبيراجزءالتص

بهامنيتالتى3الخسارأىاوكذلك،البحريبالطريقالحجازالىالحجاجنفل

الاجنبية.البخائعمنافسةبفحلاللشقيةالبضاعة

تحورالىلاستخدامهاالحجاجمنكبيرقسموتحولالويىقناةفتحوأدى

زادالقناةفتحولكن.دمقعنالحجقافلةترافقكانتانتىالبضائعمناكبرقسم

الملاقاتهذهوكانت.ومصردثقبينالتجاريةالملاقاتحجمفي،اخرىناحيةمن

ألىويصدرفارسبلادمنيستوردكاتالذيخبالتبخالمتاجرةعلىال!ابقنيتقوم

لوفتلهكانتالذيةالكتانوبخاصة،المصريةالبخاثعدمقواستوردت.مصر

وبالمقابل،دشقفيمقيمينمصنريينتجاروجودأنكما.)34(الشامبملادفيرائجة

يجدرومما.التجاريةالملاقا!تهذدمثلشجعمصهـ:فياخاماأهلمنتجاروجود

اوائلمنذمصرالىبالهجرةبداتالتى،الاميةالميحيةالجاليةوجودإتذكيره

.)35(البلدينبينالتجاريةالحلاقاتاتحاعمنزادقد؟عثرالشامنالقرن

التياللع1833عامفيدمقاستوردتهاأفىالبضائعقوائمضمتوقد

وجوز،والحناء،والنيلة،مخامنوالبنةالكتانوشملت:محرمنأستوردتها

والكرابيج،!والقبماتتوالسكر:والرز،الفيلةوانياب،والجلودوا،حبهفة،انهند

صادراتاما،فرنكا63(ار25أنذاكالبضائعهذهقيمةوبلفت.والبلح.اححروا

شالاحذية،،والتفاح،المجففةالفو،اكهفخ!متاصنةاتلكفيمصرألىدمق

.)36(فارص!وسيوف،ا!كمرروالالةوالتنباك،والمنسؤجات

البحريللطريقتوالبلقانالاناضولحجاجوبخاصة،الحجاج،ستممالوكات

دمثصق"كمركزمنهاتفيدكانتالتيالتجارةحجمتناقصفيالكبيراثرهتالحجازالى

ذاكتجلالحجتجارذصتالكضالىءدمثقأفادتفقد.الثامىالحجنقاقلة

،الىكثيرةبضائعترافقهمحاجالف02الى151حوألي؟سنةكلةعادةيؤمهاوكان

هبالمؤنللتزوددمث!قفيالكيرةالاموال،جالحبهؤلاءوينهعقومنهالحجاز

تحملهاالتىالبضائعأهميةعلىأدلولا.371(السلعوشرأء.الجمالواستئجار

الحجقافلةةمثلا،ممهاحملتهاالتيالبضاعةاستحراضمنألامبىالحجتافلة

225ضمتفقد،2(18ذار1258282/صمر15فيدشقالىالحجازمنأنحائدة

الف012بثمنهاويقدر:(كغ005(1حوالى)رطلا0225تزن،االحناءمنحملا

نيكانت)مخابنمنحملا.؟و،(فرنيفرنكالف03يمادلماافضةقرش

0(1ثمنها.رحلل.؟..تزن،(حملاخموتالطريقفيمنهافقدتمينالاصل
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دالقامريمعبدد.

كلتحتوي،بالتينمنحملكل،للحمائمهندينسيجمنحملاو.2،قرشألف

وقدرت.قرشالف008ثنهامجموع.قرش002قطمةكلتمن:قطحةمائةمنهما

الذيالنحامرلىسمروبلغ.قرشألف001ثمنهبماالقافلةحملتهاالتيالجواهر

المتنوعةوالسلعتقرشالف016والمطورةقرشالف017القافلةهذهحملته

را85ر.002مابمادلالقافلةحملتهاالتيالكائعثمنمجموعوكان.قرشالف06

)قرش)38(

التدريجىبالتضاؤلدمقطريقعنالمافرينالحجاجأعداداخذتو!كذا

الحتزمندمقالىالحائدةالقافلة،مثلا.أثتملتففدعف!التاسعالقرنفي

والفين،عجام،منانهمالفينةحاجألافستةحواليعلى5(18نيسانا؟بتاريخ

الحجاج0فا!للقافلةالمتواضعالمددهذاورغم.المربمنوالبقيةثالاتراكمن

ملايينصتةبحوالىمنهالاتهممتروقدرت،دمقفينالثطةتجاريةحركةاحدثوا

قرث!)93(

عرالتاسعالقرنمنالخصيناتاوإنلمنذ،الاتراكالحجاجبدأوقد

النجاريةالسفنبواسطة،الحجازالىالبحربطريقطواصعنطاقعلى،بالسفر

البواخرهذهمثلتيرانشركتيناشهروكانت).،(انذاكأستممالهاشاعالتى

والركة(حول3ءشع!،33عل!+حه*)5)امبريالالماجيريهمااثتوس!في

ثمالالكندريةاوسميدبورالىالحجاجويصل(ولهشاء(!،5ه!ول")الروسية

حيثالسويىالى،القطارفيالئانيةومنالقنالفيالاولىمن،سفرهملتابمون

كونهالىالبحريللطريقالحجاجاختيارويمود.جدةالىاخرىباخرفىيستقلون

كونهالىوكذلك،الطرقبقطاعيمجاخدالذي،البريالطربتهـتامنااكر

)ا*لآ.كلفهأنل

الطريقواالذهابفيائبريالطريقيشخدمونا،تراكالحجاج،بمضوكان

الىعادتالتيالقافلةوضت.بالبضائعمحملينيكلونونحين:الايابنيالبحري

حاجاوخم!ين،مائتين0128صفر؟؟الموافق1863أب7فيالحجازمندثق

دمقالىالحجاجهؤلاءيرافقوكان.البحربطربقفقدعادواالاقوناما.فق!

على،دمقفيالباقونوبيعحلبالىمنهممئتانوجه،الجنسينمنعبدا065

وزاد.)2،(قيقبالرالمتاجرةمنعالاوربيةالدولومحاو،تالحالىالبابوعودمنالرغم

منذيتقلوناخذواالعجممنالحجاجاندمثقبطريقالمافرينالحجاجتناقصفي

جدة)43(.الىالمربىالخليجمنالجريالطريق،0187عام

تالفيحاءدمقفيالضناءالروضةكتابصاحبالقساطلي:نممانعلىوقد
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الشن!الاقتصلد

بقوله:الحجبقافلةالمرتبطةالتجارةحجمتناقصعلى،اتحولاتتلكعاصرواللىي

فخرتالبحارفيالخارسفنسيرعنتببت(دمقاي)دهمتهانكبةواول"

ادانيالىوتولذلكوغيرهاا،ناضولايلىوبروالرومألالتانةمعالبريةتجارتها

تجارةعلىكبرىوطامةعظمىبليةحلتالسويىترعةفتحتوعندماالبحرية

فامتنعللحجازقريباباباوفتحتالبريةالتجارةعنلهامابقى!للسلبتلانهادمق

ذهابايسكبونهاكانو!التيالنزيرةالدهبجداولفخسرتاليهاالاتيانعنالحجاج

ايابهموفيللحجازمنهاويتجهزونونيفالافثمانيةسنةكليأتيهاكانحيثوايابا

انفقواذاللتجارةاوهدايااماوالاقثةالبفائعويأخذونبلادهمألىمنهايتجهزون

كانتكميخفىولاليرةالفمئةاربعسنوياالحجاجينفقهمايكونليرة05حاجكل

الدينالكبيرةالهيالذوىمناهلهامنكثيرونكانوقدالمبالغهذهمندمشقتنتفع

بيوتهم.فيالبعضالانزامناوللحجاجبالامانةالبيعمنيتمشونعندهمثروةلا

تجارةمنلهابقىمالاندمثقبتجارةالويىترعةاضرارالسنةهذهفيكملتوقد

.)،4،سوريا"عوائالىفتحول،السويىعلىلهطريقفتحالمراق

محها،تماملالتىالريفيةالاسواقتفررالىهذاالتجاريدمقتضرروادى

ومؤنهمالحجاجلنلالجمالالافتؤجركانتاتى،وغرهاحوراننيالقرىوبخاصة

ميرة)وتبمدالمزيريبسوقلأالاسواقتلكواث!هر.لهمالمرافقةالعسعريةوالقوات

.وكانالحجازالىلانطلاقهماستحداداالحجاجيتجمعحيثكان،(عندمقيومين

بمناسبةمنهااثنان،بالمحارضاشبهكبيرةاسوأقثلاثةسنةالمزيريبكلفييقام

والتجاروالبدوالفلاحينمصالحلخدمةالرببعفيوثالها،وعودنهاالحجقافلةذهاب

.)5،(المدنمراكزمن

وبدوالمنزةبدوبهاياتيالتيالخيوللتجارةرائجةصوقاالمزيريبوكانت

فيولاصتخدامها،لجودتهانظراصوريةمنالخيولبثراءا،وربيونواهتم.نجد

الفرنصيين1ثراءكئرةادتوقد)6،(الملكيحرسهمولاستحمالخيولهمنلتحين

تضررالى،يوريةمن(النقلنياشتخدمتالتى)والبفالللخيولوالانكليز

.وإلليم)!4(الضائعلانتقالمنوالحدالمحليةالمواصلات

"لشاميةللبضلالع*وربيةالبضانعمنا!سة

الضامبلادالى،منهاالضيجيةوبخامة،الاجنبيةالبضائعتدفقانلا!نا

ذلكمنحهاالتىالبهبيرةللتسهيلاتنظرا،المصريالحكمابانالنظريلفتبدأقد

وبريطانيا،المثمانيةالدولةبين1838محاهدةكانت.ثمالاجنيةللمصالحالحكم

-126-
http://www.al-maktabeh.com



-253-

رافىا!3.مبدد................

تدفقفازداد،متصددةاوربيةدولمعالفبيلهذامناخرىمحاهداتتلتهاوالتى

المتدنيةالجمركيةبفملالفرائب،الحثمانيةالدولةولاياتالنىالاوربيةالبضائع

اوجها/فياوربافيالصناعيةالثورةوكانتعنهاالمثمانيةالدوا"تقاضتهاالتي

منتجاتهابرخصالمالمتكت!سحأخدتالتيالنسيجصناعةفيخاصةبمورةوتبدت

حمايةاعوزتهاالتى،المحليةفيةالحرالمنتجاتتتمكنولم.ذ.اتهقتالونيوصدتها

الاجنبية.البضائعمت،فسة،منالعثمانيةاررولةإ

الاقتصادعلىوبالتالى،الحرفأصحابعلىمقتصراالوضعهذااثريكنولم

لمبت،منتجةيخروسيطةفئاتوافرزالمجتمعبنيةفيبلبدل،!دكلالتقليديالمحلى

البورجوازيةدعائماحدىوكونت،ا،وربىوالمنتجالمحليالمستهلكبينالوصيطدور

الانتاجمنجديدذانما!لظهورعلى،بالنتيجة،ساعدالوضعهداان!لما.الجديدة

تذكرناماواذا.الاوربىالمدهدامعللتأقلممحاولةفي،الاقتصاديوالتحاملالمحلى

المنافسهاثرفان،النسيجيةالصناعةفييحملوندمثقكانواعمالخصىحواليان

ايضا.الاجتماعيةالبنيةعلىكبيرحدا.لىينعكسالمحليةللبضائعالاورابية

ا،سواتفيبهاخاصةدكاكينفيدمثقفيالاصنبيةالمنسوجاتسوقتوقد

هدهالىالاهلونوأشار.البريدبابوسوقالخياطينسوقمثل،الرئيسية

الىالمنثبلديذ!درفمندئلىمنهانوعاشتهرماواذا.افرنجيةانهاعلىالبضائع

البضانعا،جنبيةبينالمنافةوادت.(انيهزيصخ)يقالكأن،البضاعةاسمجانب

منافتهاجلالدي1،مر،اكبربدرجةاسمارهاتدنىالىالمحليةالسوقفي

يونانيةيةتجارمؤسسة،ان1851عام،مثلا،ويذكر"قبلذيمنأشدالمحليةلنمنتجات

باصمارالسوقفيوطرحته،النمساويأهتانمن!لبيرةكميةدمقالىايتوردت

.8،(الاخ!ابهذااضرمما،الفرنسيمثيلهاسحارعنلقل

فيزإدمما،المحليةالنيجيةالانما!تقليدالقالاجنبيةالبضائعوعمدت

النسيجيةالصناعةتقليدذلكعلىو!دمثال.إباقتنائهاالمحليينالسكانكرفيب

المحلىللكتانومنافستهدمقالىتصديرهثم،الدثقىالكتانلانما!السويرية

.)94(دارهعقرفي

،بلشملتفحسبدمقعلىبضأئعتقتصرلمالاوربيةالمنافسةانوطبيص

النرنسيةليونمدينةمنسوجاتقلدت،عثلاحلبففى،الاخرىالمدنبضائع

مما،والمانياوسويراوبلجيكاابريطانيهنسوجاتذلكوفملتةحلبمن!وجات

ا،لمانيةالبفائعوكانت.اسمارها)05(لرخصالمحليينالسكانبيناصممالهااثاع
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ل!عشقياالامنصاد

الالمانية.الوحدةبعداكتمالايت0187عامبحدالمحليذالوقغزوفياخذتفد

نيالفرنىالقنصلعلقوقد.والاستمماريالخاريالتوسعالىالمانيارانطلاق

فيالسوقالاوربيةالبضائعمعالمنافسةميدانالالمانيةالمنسوجاتدخولعلىدمثق

.د(دمق)1لوقفأكثراكثرتغزوانهافقالالمحلية

سواء،المنتجاتمذهتصري!التقليديةالمراكزاتدمقبمنتجاتاضرومما

الاخرىهىاتخمتقدةومصروالحرأقالاناضولأم-السوريةوألارياتالمدن

ا،مالىمنقسمتحولادىوتد.ليهانافستهاالني،الاجنبيةبالبضائع

المحلي،بالزيالمرتبطةالبضانععنا!خخلىالىألاوربىالزيالىالمحليالزيعن

الاوربر.للزيالمناسبةالخ!اطعورواج

لولاالم!يةالصئاعةاليهالتالذيبالمصرلتهتمالمثمانيةالحكومةتكن-ولم

والى/المحليةبالاقمةالمتاجرةيتماطونالذينالمحليينألتجاربينظهورافلاسات

الحرير،فتالةحرتثدلةمنهاالنسيجيةوبخاكةخالحرفاوضاعأضطراب

مما،والقطنية،الألاجاتيةوا،والدقاقينةوالطباعهين،والقصارين،رالصباغين

واوضح.عليهاالمفروضةالضرائبجبايةتحذرالىبالتالىوادى،أصحابهاا.فقر

ويدعىتدمقنيالضرائبملتزميكبارأحدبهتفدمالذيالطلبذلكعلىمثال

1261/(1محرم5بتاريخدمثقنيالمؤولةالسلطاتالى،خطابغا7القادرعبد

نظراالسابقالماممنالفرائبقيمةتخفيضفيهيلمس،5(18الثانيكانون

الاوربية.البضائعمنافسةجرأ/ءمنالم!يةبالاقثحةبالمثتغلينلحقتالتىللخسارة

والالاجهالقطنىمنوجاتدمفةضريبة0126عامفيالتزمقدهذاالقادرعبدوكان

يبةنج!الفرتلكطرحتوحين.قرش(14اره..)قدرهبمبلغ،والديماوالصلواتي

ر.00313وبلفتقرش.ر.3..بالمزايدةنجدأتالتالىالماممطلعنيالحلنيالمزاد

السابق.المامبمبلخبنفسههوتقدمثم،ابنهعنبالنيابةخطابالقادرعبدبهاتقدم

القادرعبدوالتزم.دثقاعيانكبارمنكانواالمزايدينجميعانبالدكررالجدير

المامفيبهالتزمهمابمثل،االقطنيةألانسجةكبسفيتمتمملاالمنكناقلمظاب

القطنىتدقلالتزامبالنسبةذلكمثلفحلو.قرثا.ر.6ه.بمبلغويقدر.الابق

بمبلغالالاجهدقمنقيراطا12حواليوالتزمتقرش7(.؟ر.بمبلغالتزمهالذي

هو!ابالقادرعبدبهالتزمالذيالمبلخمجموعوكان.ونصفقروشر27.ر6.

التزامفي06؟اعامفيخرانهخطابالقادرعبدوذكر.ونصفقرشا927ر935

الخسارةمبلغصدقتملمواذا":واضافقرشالفخمسينمبلغالاقلامهذه

علىواطلعوأالاقلامكتابوباقىالدقسوقكاتبالد/لنمحىالسيدفاستحخروا

حالةبحبهـ(61؟اأي)السنةمدهففيتقريرناصدقلحخراتكميظهرالدفاتر
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راقىامربمعبدد.........

الاميةفا،قثةا،فرنجيةالبضائعاجناسوجودتكاثرقبلمنلثفيلهوقلةالكار

محلومشىءوهذأحاصلاتهاتدنىالمذكورةبالاقلاميزيدذلكومنتدنىعلىكلمالها

ملاحظةلاجلأعرضاهبماالتبصريصيرتحنفانتديرلهولشحضراككمعند

بالاقياما،قلامهذهحيثالحالابلخراالموصلةعنهالمغدوريةورفعدثجيكمخال

انه)!راتبالطلبالمحنيةالسلطاتوبمذاكرة."حالهاتأديةعلىتستطيعلاالسابقة

الافرنجيةالبضائعتكاثرمنالاممحرولةنيالمذ-لورةالاقلامبضايعتوقفبخصوص

لقلةالماضيالمامعناموالهاوتنازلالمذكورةالاقلامتدقيرمنوملحو!مشاهدفهدا

المغدورينةفيهالالتماسهذأفقبولوالديما)52(واللاجةالقطنىهيالتيبضايمهارواج

تدقرلسببالمذكورالاقلامتدنىمنغا2القادرعبداعذأركانتواتالميريجانبعلى

نج!تدنيهاقياسعلىالميريةالاموالتنقيصمنالرخصةيصوغلاولكنمقبولبضايعها

خطابالقادرعبدانومعالبضايع")53(.تواجدبحسبالمقابلنيتتزايدفقدالماض

يتوقحهكانلمانظراالالتزامقبلفانهالضرائبهذهالتزاممبلغبتخفيضرفضطلبهقد

علىذلكمعوحصل.وغيرهالالتزاملهذاممتهنابالذاتهوكانولانهفائدةمن

منالاولىالثلاثةالاشهرفيمبلغايدفعمناعفىاذ،الضرائب2دفعنيتهيلات

-للقس!ويدفعالباقيةالتسحةألاشهرعلىالمبلغكامليقس!انعلىالالتزامينة

.)54(نهايتهفيشهر

وحمرتقليلةلنواتبمدتوفيحينهذاظابالقادرعبدانذكرهيمرومما

ة(9،18ثبارو8)1265/الاولربيعمنتصفبتاريخالمريالقسامقبلامنئروته

وكدشجمالثمنلقاءديوناكانبمفها،قرشا04ارا59هوثروتهمجموعإنتين

وحين.اخرىرممتلكاتامتعةثمنوبمضها،لهمدفوعةديونوبمضها،فهايتونم

أرباعوثلاثةقرشا16ر656والبالفةوفاتهعلىالمترتبة1والنفقاتالرسوماقتطعت

الدولةخزينةحجزتوقد.القرشونصفقرضا538-؟38ثروتهمنبقى،القرش

الاربعنساؤهتتفدولم.للدولة.الميريةبالديونمغرقةالمتونيتر!دةلانالمبلغهذاكامل

)55(.الورثةبينقرشالف001بقيمتهاالمقدرةالداربقيتولكن،ثروتهمنوأولاره

التجارالاجانبوتحرلالمحليةللبضائعالاجنبيةالبفائعمنافةشدةعنونجم

بيعالى،المناعيةالثورةقيامقبلاعتمدو.الذي،فيالسلعالمقايضةاسلوب1عن

الفضيةالمحليةالمملةقيمةوانهيار،اوربيومحظمها،)51(الذهبيةبالمملةمنتجاكهم

فيالفوضىعمتات،الحاكمةاللطاتقبلمنالاهلينعلىالضرائبفرضوكئرة

ألاوربية.الرأسماليةلصالحالمحلةإلاقتصاديةالحياة

وذهبية؟وأجنبيةمصيةمن،دمثقنج!المتداولةالمملاتأنواعكثرةوكانت

6م-تاريخيةدراصات-2912-
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فالوحدة.التجاريالتماملفيفوضىعامل،اسمارهاواختلاف،ونحاسيةوففية

ويقسم،ومريوصحيحصاغبانهيوصفالديالفخىالقرشكانتالمتداولةالمحلية

المصريالحكمبقايامنفبحضهاالاخرىالمملاتاما،بارةاو،مصريةاربعينالى

يثارأليهمتنوعاوربىوبمفها،السلاطينبمضاسماءيحملعثمانيالاخروبحضها

المملاتبمضقيمةوباستمراض،يحملهاالتىبالملامةأواصدرتهالتىالدولةرل!م

قيمةازديادعدىيتبين،سنتينخلال،ومحليةاجنبيةمن،الرئيسيةالمتداولة

الفضيالقرثىوهى،الرئيسيةالتمامللوحدذبالنسبةمتهاالاجنبيةالحملات

لاالمريالصحيح

فيةموسكولرةانكليزيةلرةفرنساويةلرةمصريةليرةمجيديةليرةالنة

قرشاا11اهـ/)57(؟27

1857

11درااهـ/)58(276

!185

125

126

قرانيصة

اهـ/؟27

1857

اهـ/276

9185

د7ر5

57ر5

يالر

ثة)95،شو

6؟ر5

5؟ر75

9ره5

89ر5

يالر

()06لينكو

ر؟ا25

6؟ر05

012

12)

يالر

مجيدي

2؟ر5

22

يالر

فنى

91ر5

91ر5

79ر5

3ر5

اسعارهاوارتفاعالاجنبيةهيةاللىالمملاتانتثارالقالمةهذهمننلاح!

بالئسبةالانكليزيةالليرةسحرارتفاعو-لذلك،والمحليةالعثمانيةالمملاتمعبالمقارنة

البريطانية،وبخاصة،الاوربيةالراسماليةسيطرةعلىدليلوهذا.ا،خرىللمملات

المتوفينتركاتمحظمانالاجنبيةبالعملابئالثقةمنوبلغ.المحليةالسوقعلى

ومن.ا،صنجيةبالعملاتالنقورتلكممظمكانت:نقود،علىاحتوتمااذا:الميورين

مختلفة،عهودالمترأكمةمنوالمحليةالمثمانيةلكثرفىالحملاتنظراهذايحدثانالطبي!مى

وكانت.بهاالثقةوانمدام:يخهاوالتلاعب،اوزانهاوتبدل.اصمائهامنكمايتدل

المملاتمعلالمقارنة،وادخارهااقتنائهاعلىيثجعلاممابتراجعاوثابتةامااصعارها
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فنك،ذكرناماالىبالاضافة1857(127/عاممن*ولىالقائمةوضمت.*جنبية

القائمةوفي.أقمريات،6ر5التنك،قرشا06عتيق؟هب:المتداولةالتاليةالنقود

قرشات(.!بلون:التاليةالاضافيةالعملاتذ!لرت1276/9185عاممنالثانية

فنسربع،27ر75عامود)11،،02قديميشلى،56ر5حجر،25مربعقرانيصة

ربع،مصرياتوخصىقروش؟فرنك،باراتاومصرياتوخمسقروش75ر(

يابسجهادينصف،05طريجهادينصف،211وازنهصحيحجهادي،3ر5فرنك

مجيديةلرة،15جنزرليةربصية،28وازنممدوحي،27وازنقديمفازي93،

.2ار5مبخوشمجيدي،901مبؤشة

سنتنخلالالاوربيةالليراتقيمةازديادنسبةصشمقارنةأجريناماواذا

قيمةازديادونسبة،%3صاليبلفتوالتى،(ا-1278579185/اصلا،27)

القرشقيمةأنخفافىلنالتبن،الفضيللقرشبالنبةهبيةاللىالصثمانيةالمملة

مثالنأخلى،واخرىفترةبنالمملاتتسمياتلاختلافونظرا.لللىهببالنسبة

/1222عامالقديمالغازيضربفقدثتير.لمثسميتهانيبدواللىي،القديمالفازي

ق!اطا،2را25ذهبهعياروكان،أمانىمحمودالسلطانيخمعهد8018-9018

،المصريالحكم،اباناهه3نشانادمؤ!ولفيرسمياوصقر.قرضا211وسمر.

مايصالل1276/9185عامفيسعرهواصبح.)12(باراتوخصىترشا02يساويبما

وثلالنوخمىقرضا16عاماوعشرينوأحدظلازداد!مر.اناي،قرئا*

بانسبةالقرشوهى،الفضيةالنقديةالوحدةقيمةانهيارعلىدليلوهلىا.بارة

.%5؟اليبصكقدربنة،لللىهب

اضافية،ضرانبالدولةفرضان!مبافرادلدىالماليةالضانقةفيزادومما

دثقمنالاعانةوجبيت.؟183عامفيالدولةفرضتهاالتيالامانةضريبةاهمها

.القرىعلىجماعيافرضتو!دلىلك.المدينةاثمانمحثمنكلعلىجماعيابفرضها

جزنيا،اوكليا،من!هاواعفى،الماليوضمهمحسبكوراللىالافرادمنالامانةوجبيت

عملهم.محلاتفيلااقاعتهماما!دنفيالاعانةبدفعالافراد.وطولبفقرهل!بتمن

القرىوسمان،الضرائبوملتزميالمكرصشمثل،الفئاتب!ضالاعانةمنوامفى

عامحواليفي،راوحقدالاعانةمبلغاننلاظ،لديناالمتوافرةالامثلةومن.ال!بة

الاحتماءالىالبمضولجا،الواحدالفردعلىقرشوخمسمانةمائةينما،1845

التمييزصلالمصالرفيارتباكوهناك)39(.الاعانةدفحلتحاشالاجنبيةبالقنصلي!

،الفردةمكاتفيالاعانةيستخدمماالمصادرفمن.الفردةوضريبةالاعانةضريبةين

فظهرعادثم،الافرادعلىكضرببةحكلمهمالناءالمصريونايتمملهاانصبقالتي

مبلغزيدوقد.ألاعانةفيرالفردةيجملالمصالرماومن.المثمانيننزمنامصتممالها

ملىخنضتانهاحننفي،قرش005الى5،18عامفيالواحدالخصعلىالفردة
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الساععلىالضريبةفيالتباينهداويدلقرشا)،6،.03الى15!دودالىالفقراء

الطالفية-الاجتطعيةالاضطرابكعواملاحدذلكوكانوالاكنياء،الفقراءينايوة

والتي،0186عامفيودمشقلبنانجبلوفي،0185عامفيحلبفيحدثتالتي

لصالحهم.،اجنبيةوقوىمحليةفئكمن،المصالحاصحابايتنلها

الاقتصادية.ضبابهمفحالياتمنوعطلالاهلنعلىبثقلهالاجباريالتجنيدواناخ

.كلاتعرةسرريةمنالمجندينعددزيدفقد،0185عامفيالصاررةالاوامروحسب

منعراحدألىواحدنسبة،نداك1المقدرةالاحصاءاتحب،المجن!دونويكل

المجنديناعدادبمضيليوفيما.سنة25و02مابناعمارهمدراوحيناللىالثبان

صيدا،26؟كارحلب،مجندا16مر5،دمق:0185عاميخ!السوريةالمناطقمن

الىدمثقمنالثبابمنكبررعددوهرب.مجندااره(6طرابلى،ر،2(33

.)15(التجنيدلتحاضالجبال

ثضبسيطرةاللىيالاقتصاديالماملطليمتهاوفي،الموأملهلىهعننتجوقد

التبارصفاربينالافلاسحلاتازدياد،المحليةالوقعلىالاوربيةالرأسمالية

الصنواتمنلىالنظردثقمدينةفيالافلاساتولفتت.سواءحدعلىوالحرفين

الضرائبملتزموايضاافلسوايناللىومن.الثامبلادفيالمصريالحكممن*خ!ة

وقفوقد.قرش)11(الفبمائتىقدر9183عامفيعجزفيوقموايناللىالجمركية

المراقبينبمضدفعحدالى،لدفععناعجزهمثبتالدينالمفلسينجانبالىا!ضاء

حلاتمن*!لثارعلىش!بمالمفل!ينمعالقضاءتامحانالقولالى"لاصانب

.1(*فلاصر،الا

ال!لطك.قبلمنمعالجتهاوطرقالافلاسحالاتبحضالتاليةالامثلةودوضح

التالى:بالمحروض؟518ذار261/191صفر92بتار-المالحابراهيماليد3دقدمفق!

فمبدكماصالهموتأخ!بالاصنافالمليةالمراحمخافيغربانهلسحاددكمنمرض"

بضايعثمنعنجانبعليهقاخرالحر!لةقلةمنوميالاطفالبرقبتهدكنجىرجل

هوماضوهذابالتماميأخلىهشىلهمنكلمرادهمصابرينهمعاواربابهالاربابها

علىيحصلذلكومنعبد!لمسببكرومرادهمعليهقدرةلهومامبدكممعمتوقع

الىالمارةاحالتنرجوكمعيالهفهلكاصالهتعطلتواذااحوالهوتتمطلغدرعبد!لم

يثيبالديالمطلوبلاداءموافقةرابطةلعبدكميعملوافقوالوبحدومنالتجار!يوان

التقريروفي."افندمامر!دموالاعردماناواغتناماحدعلىمغدوربةدونمنالحالبه

ولل!لطات،لهكبين،الديوناربابالتجاربمعرفة،زادهبكعضمةمحمدبهقاماللىي

بحضوه-دكانهجردفحصلحالهوكأخيربحجزهفرروانممومهملاالمدعيأمرضبقة
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معوضمهابدارهكانتيودةجاريةمعبدكانهموصداتلهفو!ديانتهبحض

نصفالقرشفبلغموصداكهوثخمينعليهالتيبالديونقايمةوحررناالموصدات

اللىيعنالديانةمننتعلملكيالخط!هذادحريرفاقتغىبارةعرينعنعبارة

مهاتويعطىالنصفيأخدواماذكركمابالباقيويمحادصدالنصفاخلىيقبل

تناولهوابتدأوأحدقس!يدفعاقسا!ستةعنسنينستةمدةالمتاخربالنصف

فارغةيدهوصارةالوفامنهيتمينمالبيدهمقىماحيثكاريخهمنسنتنبحد

المجلىلطرتالبمابكيفيةلنعرضذكرعماالمجاوبةلحريرفينبشالرسمالمن

النصفويبىالنصفقبضيقبلونابانهمالديونارباباجابوقد."الاصولحب

النصفعن،تنازلاي،وصمحالنصفقبضقبلواحددائنباصتثناء،الاخر

يحدواحدوبانيحضروالميناللىالدإنن!يئبقيةوخرتبلىلكاللطاتوقبلت،الباقي

القفيةعلىوحص!مت.المعروضصاحبيسارعلىالبينةاقامةعليهملركبوالاهؤلاء

.5،18118(الاولتثرين1261/6شمبان؟بتاريخالكلهلىا

تسلسلحسب،ضمواالذين،اننينالداهويةالقضيةهذهفيالهاموالجانب

محمدالسيد،رشيدابومحمدالحاج،طراداللهفتح،زريفةحنا،اصمائهمورود

حسن،قصابانيىمحمد،عنحوريجرجى،الدقراإبراهيماليد،الادلبى

سميدالضيخ،مخناياسا،االباقيبالنصفيمحالدي)اكادلمي!مالحاج

ولم.التركريتىوابراهيم،خبازنقولاالخواجة،القتلانصلاحالسيد،قطنالىمتو

مدتها.اوفائدتهااو،نوعيتهاولاهؤلاءمنواحدملكانتالتيالديونمبالغتد!لر

ثمنهىبدمتهالتىالدلونانالىمعروضهفياشأرقدالمالحابراهيمالسيدوكلن

!لما،قدمواالذينالتجارمنهمالدائنينهؤلاءانعلىيدلمما،لاربابهابضاثع

ناكدليلولش.بعدفيماثمنهايدفعانعلىالمالحابراهيمللسيدالبفائع،يرجح

المنيحيننمناربعةوصدولكن.والدائنونالمدينبهادماملالتىالبضائعنوعيةعلى

من،تحةاو،ئمانيةجانبالى،طراداللهفتحهوخامىوربما،الدائننبن

وغررها،التجرةفيهؤ،ءاللىيجمعالمتركالقاسميظهرلانه،دلالتهلهامرالمسلمنن

منايضاويتبن.نتائجهاوتحملالديونعقدنيالمساواةقدمعلىالتماملوكدلك

"ال!يد"،لقبوب!ثة،"اليخ"خر1و"الحاج"لقبحملاالدائنننعناثننكون

ةالناسمنمصينةفئةعلىمقتصرةتكنلمالتجارطانفةان،الاشرإتمنوربما!لانوا

ومستوياثهمملىاهبهماختلاتعلىالناسبنوقرلأبتصهرتالتجارةمهنةوان

الاجتماعيحة.

وربماةالصناعاحدعلىالمترتبةالديونفيالسلطاتنظرتاخرىقضيةوفي

مدينهوماربعاخلىنمظمهمقرردائنيمامعوبلاثفاقالبناء.مواداعدادفييممل!طن
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.)91،كملاالدينمنذمتهالبمضابراحينفي،الباقىمنذمتهوابرأوالمبه

الحرف،بخاصة:منهاتمافطاخذتالتيالازماتملىتدلقضاياعدةوهناك

الىالصباغحسننبنحنمعروضذلكمن.الاقمثةتصن!يعنجمات!اهم!لانتالتي

صبا!وجديصباغوأىصباغانيعبد!دميعرض!":ومضمونهدثقفيالسلطات

الاحمرصباغعلىمتملق!ننبصمجيةظهروالانوأخفروأحرنيلبصبغقدمهولنا

وجدناايوناو!لاركادنامنيمنحونايريدوأوالانمانحهماحدولمسنواتعئرةنومن

وبطلشاركونالناويقولواأربابهالىمكورمالوعليتاأعيالوأصحابفقراونحن

61بتار-السلطاترأتوقد."امركموالامرنثتغليخلونالموإلاالنيلشنل

الحالفقديررجلالمعروضمقدمان"5(18حزيران1261/22الئانيةجمادى

ممنوعةالواحدةاليدأنلكونموافقيخراس!بابهتماطيعنوعمانحتهوممارضته

منويتبن.).لأ("أسبابهتماطيفيالممارضةعدمفي!قتضوالمرفيالرسبالوجه

فيه.والتخصصالعملتوزيعوهى،الحرفيالعملأسايياتاحدأنالقضيةهده

واريد،سنواتلمدةالاحمرباللونالصافةأحدهمينبحننلاك3انتهكتقد

.(متحلين)المهنةمنلشوااناسقبلمن،النيلىباللونالصباغةذلكبمدسلبه

عمدلدا،!لافيةتمدلمالمهنةهدهمرابحانعلىيدلالتخصصعلىالاعتداءومدا

ربخا!ت.ايديهمفيالحرفيةالتخصصاتمنممكلئعدداكبرتجميعالىالبعض

عليها.المتعارتالمملكقاليدلتلثماللطات

تالقماشغساليطانفةمناليهودبهاتقدماحداعما،اخريينقفيتنوفي

تفظبرزة5؟1261/18عامفي"القماشيطبع"فيرطباعفمهارواثانية

الىالسلطاتتقفولم.الصناعاصرحولالحرفتننهايننفيوالصناعالمملمض

رليل،وهلىا.)71(بنذمهاخلافاتهاحلحرفةملتركتبل،الفريقننمنايجانب

فييلاخررةهلىهتدخلوعدم،الدولةتحاهالمهنيةالطائفةاستقلاليةعلى،ناحيةمن

والصناعةالمملمنبينالاجورحولالظلأفاتاثارةفان،ثانيةناحيةومن.ونهاث!

علىخر2دليل،الاقثةكصنيعفيعملتالتيباللىاتالحرفيةالطوائفهلىهفي

البضائعلمنافةتحرضتالتيالمحليةالاقمشةمنهاتمانياخلىتالتيالضائقة

الد!لاكنافتتاحلهميحقالدينوهم،الحرفةفيالمحلمينأنوالمعروف.*جنبية

لتلافيالصناعأجرةمنيقللواانالاقتصاديالضيقاوقاتفييحاولون،واثاغل

حالةعلىشاهدينالاالمثالانهلىانوليى.ارباحهممنالتقليللتفادياو،الخسارة

الاقمثةصناعةتتعاطىالتيمنهاوبخاصة،الحرفيةالطوائفضمنالث!تاقمنعامة

كتبإللىي:قدسالياساشارقدو.إ،وربيةالمنافسةبفعلمحالحهاتهددتالتى
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علىالفملةمنتحدثالتىالثورات"الى،الدشقيةالحرتعنامه3عامفي

.")73((ثائرأي"قالعالكار"بقرلهمعنهاوبمبرون)الاجرةتزييدبطلبالمحلمين

الملاقةمتأزقدبالحرفلحقتالتيالماليةالضائقةأنمذامنونستدل

هداوفي.ثورةبأنهالصناعاحتجاجبهوصفالذيالحلىالىوالمملمننالعناعين

أسهوتهزالفربيةالرأسماليةاليهتتسرببداتعجتمحفيطبقىمراعملامح

ولم.والمستهلكينالمنتجينبينالثروةفيالفوارقايجاد1فيوتسهمالمتوازنةالتقليدية

مهنة،أيةفيالمعلمينبينالثروات1فيكبيرتباين،التقليديالحرفيالاقتصاد1في،يكن

فرديةكانتاثاغلانمثلاا،قمثةتصنيعفيويلاحف.الصناعوبىبينهمأو

الوثائقسطلأتمعظممنيتبينكما،منهاأيفيالانوالعدديزدولم،ومتواضعة

هدهومردود.أنوالوأربمةنولينبينممظمهاوضم.نولاعثرأحدعن،انثرعبة

المجابهةولكن.للصناعوأجوراللمعلمينأرباحامقبوللئكليوزعالمقدلالانوال

التناقضاتمنادتزابلفحسبالمحليةالصناعةتضمفلمالاوربيةالصناعةمع

عدمعنصرالفقراءالحرفيونوأصبح،الواحدةالحرفةداخلحتىالاجتماعية

دمث!ق.فيواجتماسسياسياستقرار

ا،قتصادعلىالاوربيللاقتصاداذمرالإثرفيهاتجلىالتىالبارزةالامثلةومن

الى،ا،لاجهوكانت.دثقنجماالفاخرالالاجهقماشلانتاجحدثماالتقليديالمحلى

منهما.كلفيالحريرنسبة:تختلف.دمثقفينيجينأهم،القطنىقماشجانب

قطعشكللعلىالقصاشهلىاكسويقوفي،المقلمالنيجانتاجفيلتركانومنهما

رهأ06)،1863)73(حوالىفيتدر!لما،الفالبنج!نهااثربطولةأثواباو

ور!بع،تحةأوأذرعبتحةطولهاخر2مصدروقدر.سم(07)بحرض،أمتار

،المستخدمالذراعحلولبدقةهنايمرفولا.)،7(و!دبسهاودقهاغلهاقبلوذلك

والكبمىوالدقالفسلعملبتلانبالامتارالتقديرأساسعلىحابهيمكتىولا

منمصنوعاوالقطنىالالاجهمنثوبكلربعوكان،المد!لورالطولمنستحدل

الدى.فيالقطنومناللحمةفيالحريرمنمصنحةالقطنىفيالئوبوبقية،الساتان

،أيالسدىفيالحريرومناللحمةفيالقطئمنمصنمةالثوبفبقيةا،،جةثوباما

منيتمكنولا،مردفحاسمرهكانوبا!تالي،الفالبةالاه(هيفيهالحريرنسبةان

.القادرونالاثرائه

0185عامدمشقفيالقطنىقماشتنج!لانتالتيالانوالعددقدروقد

نولا13.1أنداكانوالالالاجهعددوبلغ.ولد003ورجلا653تت!خدمنولا653ب

يقربمابمجموعهاالانوالهلىهوانتجت.ولد0013وحواليرجلا1301تتخدم
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*هتصاد

و!للىلك،هذهالانوالاعدادوتظهر.النة)76،فيثوبالف(023الى0221)من

اواخرفيوانتاجهاالانوالعددعيهكانعما!لبيراترأجما،0185عام،انتاجها

التيالانوالعددرقدفقد.المصريالحكمأبانعرالتاسعالقرنمنالثلاثينات

اربمةبينماالاسبوعفيمنهاكلنجتجنول..؟.بنذاك2والا،جهالقطنيانتجت

بوالي،الاساسهذاعلىتيقدرالسنويافتاجهاانأي0)77(اثوابخمةالى

.ثوبالف.را.(الىالف832

الاوربيةالبفائعمنافسةشدةعلىا،نتاجفيالتراجعهذاويدل

الخامبمواده،المحليالاقت!صادلانونظرا.المحليةالسوقفيالاميةللبضائع

الاقتصادهذانيتبدلاتايةفان،المالميالاقتحادفلكفييدوراصبح،والمصنمة

عإمفي،مثلاحدث.وقدالمحلىأ،قتصادعلىبظلالهاترميأنشأنهامنالاخير

سمرفتضاعف،طبيحيةبكوارثوتركياأوربافيالحريرانتاجاصيبأنة1856

منفزادتالمحليةالحريريةالاقمئةص!اعةذلكمنوأفادتةالامبلادفيالحرير

صاليانتجتنول08؟0الحامذلكفيالانوالعددوبلغ.انتاجهامنوبالتالي،أنوالها

عرف،ثابهأخرنسيجومنا،لاجهمنثوبالاف21.والغطنىمنثوبإلف012

،الصغرىييا2وواستانبولوازيرحلبفيالاثوابهذهنصفقوسو.بالصوراتي

.لأ()8وصيدادثقفيذلكومثل،ومكةبغدا)فيثفهاولوق

وخلال،انتكتأنكلبثلمدمثقنيوالقطنيةالحريريةالاقمةصناعةانالا

زادتكما،05%بمعدلعالمياالحريرلمرازدادفقد.جديدمنلمسنواتاربع

ففي.الاوليةوموادهاالمحليةالاقمثةعلىالجمركيةالخرائبالمثمانيةمنألحكلومة

القرىمندثقالىالداخلةلاولية9الموادعلىفريةايةتفرضلمالمصريالمهد

منتصديرهاحينضريبةتدفعلمالحريريةالانجةان-لما،لبنانومنالمجاورة

قدرهافريبةدثقدخولهعندالحريرعلىفرضالمثمانيالحكموبعودة.دثق

%6الى5حواليتدفعانمنهاالمصدرةالاقثةعلىتوجبكما؟قيمتهمن12%

،0186عامأوائلني،ذلكعلىدصثقفيالفرنيالفنصلوعلق.القطمةسمرمن

.)97(الحملعنالانوالمن!دبيرعددتوقففقدالاحواللهذهنظراانه

انتاجهاانقصتوادثقفيالنسيجبصناعةالمتالتيالرئييةالكارثةوكانت

احرقفقد.0186عامنيحدثتالتيالاجتماعيةالاضطرابات،تقريباالنصفالى

؟186عاماواخرنيمنهابقيماعددوقدر،الانوالمنبهرعددانتاجتمطلأو

عادحينالانتحاشالىدثقفيالحناعيةالحركةعادتثم.)08(نول.3.بصالى

-136-http://www.al-maktabeh.com



-263-

افىد.مب!ا!-0

التوطنحنفي،)81(لبنانالىلجأواالذينالميحيينالحرفيينمنبهيرعدداليها

.المدنهلىهاقصاديكتطويرنج!واصهمواوالاسكدريةوإالماهرةبيروتالباقون

ا،قمئةة.صناعةوبخاصةةالدثقيةالصناعةبهامرتالتيالازماتوتنعكىا

أ!لثروكانت.الكادأوقاتفيبيمهاوتكرار،وانخفاضهاالانوالثمنارتغاعفي

أثوإبهاتسويقوصموبةالمرتفعةانتاجهالكلفةنظراالالالاجهانوالسوقفيطرحاالانوال

بالانوالويرك!ا.المظىبغالبيتهمفقرايزدادونكانواالذينالاهالىبينالفاخرة

انتاجها.سوقتالتىالدكاكينمحص!و!لذلك،فيهاأقيمتالتياثافلمصر

منباكثرالالاجهتسوقاوتنتجالتىوالد!داكينالمثاغلايضاللبيعطرحتولذلك

والدكاكين:اثاغلهدهثغلاسمارتبدلت،الانوالاسحاركراروعلى.كررها

عنللتصبرالتركية"!ددك"كلمةوإستمملت.الوقبحب،انخفاضاأوارتفاعا

خلو""كلمةواستمملت.ذنكوغرر.رموفأوخزائنأوانوالمن،الدكانعدة

عليهومتمارفاساريازالماوهو،امانلاثفاليدفعالذيالمالعنللتمب!المربية

وظو!لدكاشترىفلاناانيقالكأن،محاالكلمتانتذكروحين.هلىايومناجتى

يا،تواجدهامكانفياستممالهاوحقالحدةاشترىانهيمنيذلكفان،الدكان

امدكمنأجزاءبيعيمكنانهويلاح!.فيهالعدةواستممالالدكانذلكاشفالحق

كثيراالناءانكما،ورثهاقدالبائعيدونالحالهدهووفي،باليرا!تقدروالخلو

لديهنةاتجمعألابتوظيفوحينا،الوراثةطريقعنجناوالخلوالكدكتملكنما

يبيعهاالتىال!لحةانأي،مربحا،ثفلاو،مالدكانوالخلوالكلدكيكونجن

عحا!لمسجلاتعلىالمبينة)82(التاليةوالقائمة.رائجة،الثانييمنمهااو،الاول

ائاغلتواجدواماكن،والخلوامدكوبانميماميأسماءلناتوضحالرعبةدمق

بيمها.واسمار،والدكافي

+!ي!+
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انتقالوكدلك،واثريالبائععنكلهويةاثباتهاالقائمةهد.فيلا!

الاقمثة،صنامةبفيركتحلقميمكالقائمةوضمت.الطوإئفمختلفينالسلع

القانمةوتظهر.عاماعرينمدىفيوالبضائعالخدماتمختبفاسحاربينللمقارنة

المدينةاحياءمختلفعلىوكوزعهاوحجمهاالاقتصاديةالفحالياتتواجداما!لنكدلك

نوعبانتطجمنهاكلتختصصناعيةمناطقوصدعدمعلىهلىا.ويدلوخاناتها

انحاءفيمتفرقةودكاكينخاناتفيغالبايتمكانالسلعانتاجاناي،السلعمنممين

ادينة.

عنطرقياليهل2كانقداذاوما،المبيعللمرفقالبائعتملككيفيةاقائمةوبينت

كاريخجانبالى،المالكدفمهالذيالراء!عرالوثائقذ!لرتولو.بالراءإوالارث

نجيالواردالمبيعصمرنبةممرفةلامكننا،كث!ةحالاتفيذكرتالتيالبيعحجة

الثارينبنوالقاصرينالناءبحضاسماءورودويلاظ.الثرإءصعرالىالقائمة

نجبواقاصرينالنساءأموالثوظيفعلىيدلمما،عنهمواوصياء،منهنو*ءبوا!ة

كجارية.مصالحأوعقارات

القائمة،غطتهاالتيالمثرينالسنوأتخلال:للبيعإلالاجهانوالطرحكرةان

اعترضتالتيالصاعبيبيئ،شرائهامنقليلةسنواتبمدلهامالكيهابمضوبيع

مثلا.كالقطني،الارخصالمنسوجاتمنك!همعبالمقارنة،النسيجهداتسويق

لهتقريرفي(حلأهاهداقهولأهه")روبانكوستافيدعىفرنسيبواقبلخصوقد

المدينةفيوالصناضيالتجاريالوضع،9186)3"(الاوليرين91بتاريخدمشقمن

بقوله:ألاوزيةتأثرالرايماليةثحت،والثمبالدمثقي!ةالصناعةعانتهماومقدار

بمضها؟إندثرقدوشهر!هادصثقكنىفيالسابقي!اسهمتالتيالصنلااتان

يومكلفقرايبزدادونيناللىوا،هالى،الاندثارطريقفيإلاخروبمضها

المشرداتممظموجهي!اصواقهمويغلقون،اليئةمنتجا-لهاالااوربامنيطلبونلا

منالبضائعوغرهالانكليزيةالبضائعسيطرةالىمناالاشارةتجدر-ثبماالفرنسية

،تقريرهبنهايةرواانغوستافارفقهاالتىوالصالرإتالوارداتقائمةرصوفيالاوربية

352ز(82بلغ1868عامفيدعثقالىبيروتمننقلتالتيالاقمةوزنانجاء

حينفي،غراماكيلو52(ر032يصادلمااي(!لغار282نذاك7تمادلقةالاو)قةاو

المرتبةالاقمثة1واحتلت.كغ901ر503لروتالىدمثقمننقلماوزنكان

وثفلت،دثقالىبرروتمنالمتورداتقائمة،فيوالكرالرزبمد،الثالثة

بمينإلنظرمع،و*صبضةوالصوفالدقيقبحدالصادراتقائمةفيالرابمةالمردبة

امميتن.بينامبيرالفارقالى*عتبار
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*وريجم!التصمنالممشقيةالصنا!ثةموقف

هامة!!طوراتحدوثالىالمحليةللبضائحالاوربيةالبضائعمنافسةأدت

المحليةالصناعاتبعضقاومتوقد.المحليةالتجاريةالملاقاتوفيوالتصيعالتمويل

الحاداتبتأث!،محلهاكحلانالاوربيةالمنتجاتتستطعولم،بنيتهافيكفي!اي

فوررمناعةتندثرلمالتيالمحليةالصناتعلىوكمثال.بهاالمركبطةالاجتماعية

.قائما)84(الحماماتاستحمالمادامرائجةفتالتيالحمامات

الممل،فيالفرديةالمبادرةعلىالفالب،ني،يقومالتقليديا،قتصاد!لانولما

،الأفرادملكيةنيالاخرىالانتاجادواتاوالانوالتحوىالتىوالدكاكينوائاكل

الثراكة،أو،الثركةفيتجلىالاوربيةالمنافسةضف!تحتجديدتطورحدتفقد

بمرجيدةسلحةانتاجمنللتمكنالموظفالمالرأسزيادةذلكمنوالهدف.المملفي

منالقرنالسبميناتاواخرفيالدئقىالقساطلينحمانرواهماذلكومثال.معتدل

صنمةولاسيمانكبةأعظمدمثقمنائعنكلبتفتدالانأما":بقولهعثرالتاسع

وهلىا.متانتهاعدممعا،فرنجيةالبضائعانتاروكثرةالحريرغلاءلسببالنسيج

منالوطنابناءاالالاجهبالفزلليتمكنيقلدانالاعفرالمجيدعبداليدالحاذقلكلامما

نالالجهدوبمد.فامدهالخانجىحناليدألىانضميدهذاتولضيقاستمماله

فاضحىاتقاناعملهوزادواالمملةبمضبهواقتدىوالمامالخاصبينعملهوراجمراده

.")85(تالوبهايتميثىمهمةمناعةالديممان!يج

!اومةاكبررأصمالتأمينبفيةالمملفي(الرا!لة)نحوالاتجاههلىاشاعوقد

نفسه،قتالويخ!،والحصول،ا،نتاجفيالجودةوتحقيق،وا،وربيةالمحلية،المنافسة

اناصاضمتبلطائفيامغلقةتكنلمانهاالراكةمذهمزاياومن.أ!لبرأرباحعنى

الملىاهب.مختلفمن

دمقاعيانبمضانالقساطلىذكرفقدا،نتاجفيالمساهمةالراكةاميدانشفي

عليهاوانفقوا،لفزلالقطنالمياهألاتهاتدير8كرخانةواقاموا0186عامنج!أجتمموا

عادت،الفزلحسنلمدما،نتاجخلالهاتوقف،كثرةصمواباتوبحد.كث!امالا

.)81(القطنمنرطلاستيننحويومكلنيتغزلوكانت.العملالىال!خانة

(ءطة")وففة،حر!ةويصني(ممه")كارالاصلالمارشياترمميتينا!متيئعنمشتقاثفبير"

المممل.أوالمشفلساوتمنبات.امانوتني
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عدةفظهرت،الاجنبيةثرات31معقلمالطكع!ةمحليةصناعاتوحاولت

تقليدفينجحماومنها.واحدن1نجماالاوربهيوالاثرالمطياللونفيهايظهرصناعلت

بيتمنر!انالقساطلىذكروقد.عليهاالتفوقحدالىووصلالاوربيةالبضاعة

درويشالسيدتبحهثمكثيرافراججميلانقشامنقوشاجديداش!"اصتنبصمردضى

نأعلىماشطةجرجيالخواجةبصاعدةالممرقالابزنجيالقلاووفوقلدالرومانى

هذاويظهر.)87("عملهعنلحدلأفرنجىبوساممرتغ!لانهلبسهابنالنساء

ويمحضونهاالاوربيةبالازياءتدريجايركبطوناخدواالمحلينالمتهلكينانكيفالمثال

مستوىعلىتحافطإنعليهاوجبالتيالمحليةللصناعة!لب!اتحدياهلىاوكان.ثقتهم

المقلك.بثقةلتحظىالجديدةالازياءمعثتأقلموانالجودةمنمناسب

معقلمالظوفي،المتهلكثقةعلىالحصولفيالمحليالديمان!صيجنجحوقد

الكلمة)البنطلونولبىليتفقعليهتمديلاتادخالاستوعبوقد.اله!تجدةالازياء

هذهادخالفيالمبادرةصاحبو!لان.(ا،صلايطاليةوسالفرنسيةمنمأخوذة

البنطلونلبىعلىاثمومانصباب"راىالديالخواميوسفالضاحةالتعدلات

بنيجواتىالديمانولفيوزادفف!الصيفيناسبخفيفنسيحالىواحتياجهم

الحرصمنطلقومن.")8"(الجميعئناءفنالوأرخصالنسحالافرنجيةمنأحسن

الوطنيةةبالمصلحةالالتزاممنبروح،القساطلىعلق،ورواجهاا!ليةالصناعةعنى

صنائحهمفياصلاحاهتمامهالصناعجميحاهتمولو":بقولهالخواميوسفعملعلى

.")98(وجيزةبرهةفيالافرنجيةالنسحعنالبلادوأفنوالفازوا

بل،محهاواللاؤمألاوربيةالصناعاتدقليطعندالدمث!قهالصئاعاتدقفولم

الدخلذويمنالمستهلكينلمصلحةاورباألىصعراالارخصمنتحثهادصديرفيأملت

فرنسامننولا،0186عامقبيل،الدمثقىبولاداللهعبداصتوردلقد.المحدود

فيومتثاجمةمتمددةالوانادخالباستطاعته،،9صحكهالححار"لصنلاة

الدي(؟183-1752).د.ول!لامه89الفرفىالىبالنبةوالتمية.النيج

علىمقدرتهالمتوردالنولفيهااثبتالتجربةعنسنواتوبعد.النولهلى!اصترع

مكضصئزيادةمما،خرين2نوفيبولاداللهعبدايتورد،متمددةباشكالالنسيحأنتاج

ادىمماانوالهالىحرقادت186.ماماضطراقيولهـن.مختلفةوحجومبأنكلاالانتاج

ديرنج!تمملكانتنفسهالنوعمنأنوالعثرةانوذكر.اليأسالىيرلادباليد

اتهتبولاداللهتجربقثبدانمنوبالركم.)06(عددهاتناقصثمذ!هالوقتي!اثممر

فيالاوربيةالانوالاستخدامفيرائدةكجربةكانتانهاالا،دمثقفيالفثلالى

اها.متوبثلالاوربيةالمنافسةلمواجهةالمطيةالصناعة
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صناعةالاوربيةالازياءانتثارمنقاستالتىالدئقيةالصناعاتومن

وخمسيئصانعخمسمائةنحو(1863عامحوالي)نذاك1فيهايمملوكان،الحقادين

رالصوتالحريرخيطانفييحترت"مناالماسس)19(،يقولكما،والحقاد.مملما

.سواءحدعلىوألاريافالمدنفيالمن!تجاتهذهوتوق."وغرهاوالراي!والقطن

الىالمقادينمنالمملميندكا!لننج!تباعاضحتالمثابهةالاجنبيةالمنتجاتولكن

11،الزنان!الحريرية"،و"الكراكر"الاجنبيةالمنتجاتوضمت.المحليةالمنتجاتجانب

للدراهممقصبةحريريةواكياسى،،الخيطانشللي!و،"ا!صبال!يم"و

أخذت،المحليةللمنتجكالمقادةنج!الاجنبيةالمنتجاتلمنافةونظرا.وامثالها)29،

فيلمنتجحهمرائجةسوقاوجدواومنم.يخفوانتاجهمثتضاعلالمقاديناملاد

.الععاز)39(

فقد.النجارينصناعةدمقفيكيرانجاحاحققتالتىالهامةالصناعاتومن

الدباغين،صناعةايئقرتكما")،9(اتقاناوفاقوهاالاوربية*عمالضارعوا"

المجففة.الفواكهوصناعة،والصراجن

عرةستمدىفي،السلعمختلفمندثقانتجتهمابينمقارنةوباجراء

و9186و1863فيالتواليعلىمؤرخة،فرنسيةتقاريرثلاثمةفيوردكما،صنة

جاءفقد.الفترةكلكفيانصتالتىوثلكثطورتالتيالصناعاتلناثتبن،9187

دمثقاس!تهلكت0186عاماحداثقبلأنه9(1863)هذار52بتاريخالاولالتقريرفي

منكنتالومائة،لبنانجبلمنالمتوردالحريرمن(!لغ8.ر..صإلى)كنتال003

وقدر.وفارس(اكرجابلاد)وجيورجيا،بروصهمقالمتوردوالحرير.الامحرير

امميةنصفبوالي1862عامنج!الحريرمندمشقصناعةاستهلكلتهماالتقرير

الاضطرابكةاأعقابفيالميحينهجرةلهماأوبسببنقصالتناهدايفسرو.السابقة

الاصواقفي،خلببضائعمنافةوثانيهما،الحريرصناعةفيالاسبقيةلهمو!لانت

طرابك.الافاضحفتهاالتييةالحريردثقلبضائع،مصروبخامة،الخارجية

تستخدمالتىالانسجةمنثوبالف(1862،2عامني،دثقانتجتوقد

وصدر،سحلياقطمةاوثوبالفمنهاوبيع.والقطنىالالاجهوهي،والقطنالحر.ير

الالاجهقطحةسعوو!لان،وحلبوازعررومصرالصغرىسيا3وروميليةالىالباقى

لمناأرخيمنهاخر2نوعوهناكةفىنكلا25و02بين(صم07*متراره06)

.نول0017الانيجةملىهصنمتالتىالانوالمجموع.وبلغنرنكا9-13بنيراوح

عامفىانتجت،والصمالالصناعيلبسهاقطنيةاقمثةتتجنولا055ووجد
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راقىم!-5بدد.--.----.-............--.....---...--.ر+.----.........-..

سم.75حوالىوعرضهامتار6ر03واحدهماطولثوبالف792مجموعهما1863

الصامفيسحرهارتفعثم،فرنكات؟وهبينما1863عاممطلحفيمنهاالواحدوبيع

فقدالانوالهذهانتاجاسمارلغلاء.ونظراالقطنندرةبسببفرنكات6-7الىنفسه

قسمالنسيجهذاتصنيعفييحملوكان.المملعنمنهانولمانتيمنأكثرتوقف

بدمثق.الجزائريةالجاليةمن!دب!

53نهاوصنع.نول003المتصددةالالوانذاتاثالحصناعةفييمملوكان

سوريةانحاءالىالباقى1وصدر،محليانصفها،استخدم1863عامفيمئلحالف

ومصر.

سوقوله،مبروميسمىوممتلئاخفيفا،ابيضكتاناتنسجنول.3.ووجد

بكاملهالمبروموينج.1862عاممنهقطمةالف003اليهاصدرقدو.مصرفيرائجة

انواله.نصفوتحطل،القطنندرةمنأنلىاكالنسيجهلىاوعانى.النساءقبلمن

داخليةكملابىيستخدم،واكتنازاسمكاولكلنهأ!كعرمثابهانسيجاخر2نولمائةوكني

الكتانمنملاابةوأكثراحسنالنسيجهذاانالفرنيالتقريرويثهد،للقرون

.الكلتراوبخاصة،اوربامنالمستوردالقطني

منفيهاواللحمة،فارسشا،تبرسومهاضلدالتىالثالاتنولا05وتصج

واحدتمتروعرضهامترا.ا2.هر)الالةوطول.القطنمنوالدىالحرير

الذيالممتازللنوعفرنكا02-22والعاديللنوعفرنكا12-01بينيراوحوسعرها

لاستممالالقطنمنبكاملهمصنوعهومااثالاتومن.صديهفي.الحريريدخل

الىيصدرالثالاتارباعوثلاثة.فرنكات7-6بينمنهالقطمةوسمرالش!ةالطبقة

شالة.الف04مناكئر،1862عام،منهاانتجوقد.وازيروممراستانبول

001-75ابننطرفهطولمربعقماشالكوفية)فياتالكلوصناعةنج!وا-خعمل

ابصناعة!خروالنصف،الحريراموفيةبانتاجنصفهاتخصص،نولا0113)ا(3

الميسوروفي.عنهالباقيويستخدم،إلاولالنوعمنقسمويصدر.الضطناموفية

يراوحالاولالنوعمنفيةالكوويمر.والفلاجنالبدوالىفتباعالقطنيةاموفياز،أما

.فرنكات؟الى3الثانيالنوعومن،فرفكلاو.023بين

أحدهما،نوعينعلىالحريريامريبقماشتنتجنولا06دمقفيويصملا

واالابيضالحريرمنويصنعبكث!انمموالاخرمتعددةالوانومنعبرو"مخيطه

57)وطولاامتار(6ر5)قطمتهوابعادتبامبازارباصمالنسيجهذاتويم؟.البني

ا.م-لاريضيةلراصك-ا5!أ-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2-لأ-2

الىتقريبابمجموعهيصدروانتاجه.فرنكلا03و02بينالوإحدةوتباع،عرضا(سم

السجادتصنعنولا05ووجد.وبفدادوالقدسويافانابلى!الىوبخاصة،الداخل

والقطن.فالصووتتخدم،وغيرهاالديوانوأقمشةوالمخدات

ر،138)056اوقه0801صنحوا،وقدالففةصناعةيتماطونصائغا05وهناك

تصيعصياغثمانيةويت!ماطى،أعارماتسمةالفلاحوناشترى:1862عامفي(!لغ

.11كخراه028)الدهبمناوقة04حوالى1862عامفيصنمواوقد.الذهب

استانبولمنالفالبفيالجواهروتأتي.والمجوهراتا،حجارفيصياغخمسةويحمل

.باتقانتصنعحيث

والطناجرالصحونمنهاوتصنع،انكلرامنبكاملهاالنحاسالواحوتستورد

وقد.مروبصن6ونحاسا07ألى06دمثقفيووجد.المطبخوأدواتوالقاديل

صوريةداخل(،الىفرنك12.ره..)قرش05.ر...قيمتهما1862عامفيصدروا

هدهأصحابولكن،بالفضةالنحاسبتطحيمدثقوتمتاز.البدوالىذلكفيفيبما

عالية.اصراطلبمنهمبقىومن،عددممكضاءلالحرفة

اهمي!ةتضاءلتصوريةألىالحديديةا،دواتلصديراوربابدأتأنومنذ

يصنحون،حدادمائةمنا!لثردمشقفيمنهميبقولم،عددهموقلالمحليينالحدادين

يصنحونالذينأولائكعملاالحدادينواكئر.والما!ضوالمجارفوالفؤوسال!

،لبنانمنالنضوإتمدهمن!لمياتاستيرادمنو!بالرغم،الخيل(نمال)نضوات

ة(فرنك.ر.ه..)قرش02.ر...بسحرهقدرالداخلالئمنهاصدرماعددفان

."متأخرةفاعمالهمالحدادونواما"بقولهالحدادذمهةانحطاتالقاطلىويؤكد

أنوالحعدةيصنمون،صانع005حوالىدمشقفيالسروجيةمهنةفييمملوكان

من!لبيراحداالصناعةهذهبلضتوقد.والحياصاتوالرلنواللجمالروجمن

من!هاما+ء!رقيمهوكانت.دمشقصادرإتمنكبراقمامنتجاتهاوتشكل،ا،تقان

الىالكهجاتوقدرت.(فرنك45..ر.).قرثى.مرا..ر..علىتزيد؟186عاملب

.قرشا.؟ر.ر...منبأكثر،وللبدوثسوريةولايةداخلبيحت

الذياجلدامنوقم.)كندرجي(للاحذيةصانعالفمناكثردمثقفيووجد

ومدتانطااكيةعنيتورد،والباقىممتازةنوعيةمنوكانةفيدمشقينتجيحنحونه

+البيوتداخ!،الناءتتمملهاالتيالقاقيبحناعةوازدهرت.اصيافياخرى

مصسةالىانتاجهمنحسفيصدرمانع002بهايمملوكان.الىءالجوفيوللخروج

.قرس!ار2.:.ره.ب1862عاممنهاصدرماثمن.وتدروحلب

من.ال!سا:الابؤنيدثقبهااشتهرتالتيحالابيض!اللامناعةفقدتو
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صصأمهمفبدد.طى

يناللىالصناعط!ض،الماديةاليوتفصاليصنعواحدمطمفىجد.اهميكها

منهاالواحدسمريراوح،1862عامخنعر.رء2..صنعوقد.الضناجريصنعون

في،صوريةانحاءبقيةالىالمنتحكهد.لصديرلمنعونظرا.قرثا02-5ت

هلى.أرباعثلاثةلربذلكومع.الحرفةهد.فيالحناععددلضاعل،1863عام

دهريبا.دمثقخارجالىالمنتحات

والزيتونالجوزخبيرصعون،الألاثلمناعةمعلما06دمشقفيووجد

درجةعلىالمحلمونهؤلاء،!لانثلائةاومعلمننوباسعخمناء.والصدفبالفضةواثوح

دتجاوزقيمةولم.عصياانتاجهممحظمويباع.مناعتهميخ!والاصالة*بداعمنكب!ة

دقريبا.قرض25..ر..الصاثرات

وينتحان،التقليديةالطرقيتبحانالزصاجمحملاندمثقيخ!يوجدوكان

،الجودةألىالصناعةهد.لصلولم.والكووسوالمصابيح(القنانى)الزجاجات

.الخارجالىيصدرلاوانتاجها

يخ!رائجةقاصوللقىالتئ(*را!ليل)صناعةلمثقفيالرئيشةالصن!كومن

قرثى01..ر..بحوالىصادراثهاوتقلر،ومصروالقدسحلبالىولمدر،الخارج

وكانت،الدخانبواسطتهاينصالتي(البرابشاصناعةوكتبحها(فرنك2.ره..)

البربيى()قيمةوتتراوح.جميلةبالوانوكلون،الدهبيةوالخيو!بالحريركزخرت

.(فرنك6001-)قرثىو..؟25ينن

واصتخلمت،اثمثىوبخاصة،المجففةالفوا!لهبصناعةتمتازلمثقوكانت

منهاومدرت.(كة3ار؟09)السكلرمن!لنتلا1862،1225عام،الصناعةهلى.

،%!لغ2ر؟56)منهاالرطلسمرريتراوحلقريباقرثىمليونونصفمليونقيمتما

قرشا.18-15بيباعالكررطلو!لان.قرثا35و25بن

لنتجوكانت.المطورلكوكلى،الزهروماءالوردماءبصناعةدمثقواضتهرت

دثقصناعاتعنا863يريتهىدقرو.ثئهاكصدرنبولصامناكنتال02ر...لىاص

الصناعمنيوجدولا.الثرواتلضألةنظرابالانصا!اخلىالبيوتلزتفنانا!

الفن.هدافياثمدامىصتوىعلىهوعن

ناالى9186الاولثرين91فيدمضقمنكتبالديالثانيالتقريرويضر

منالمتوردةانصالشقنجاكباعويلىا،جدامتأخرةالبيضاء*صلحةصناعة
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يصعومارونقهامنامثيرفقدتفقدالاثاثصناعةأما.صولينجنأولييجاوفارس

عادةويشتريه،وضخمخنفهو،ألصفيرةوالطاولاتالصناديقمئل،منها

.نلفلاصا

شثة)زالتوما.تتطور!لمالتىالزجاجصناعةعلىذاتالشءوينطق

الث!يشةثستورد-لما،بوهيمياوبخاصة،اوربامنتستوردالزجاجية(الاركيلة

:انهيارفيالصياغةان!لما.بدورهمتأخرالنحاسعلىوالحفر.المانيامنانحاسية

.0186احدأثائرالميحيينالحناعهجرةالىذلكويحزى

نج!الاولىالمرتبةاحتلتدثقفيالمصنمةوالحريريةالصوفيةالاقمثةولكئ

ينتجونالصاعمنالينننحوفيهايحملالتى.الديماالاقثةهذهومن.التصدير

.وبغدادومصروالاناضولاستانبولالىمعظمهايصدرالشةفيثوب.ر.ها..

سم،51وعرضه(مترا8ار6تمادل)ذراعاا؟الواحدالثوبطولوكان

القماثىهذاوالوان.دمقفيوتصبغانكلترامنتتوردالديماخيو!وكانت

المقلمالضامقا،حمروكذلك:الاصفراوا،خضراوبا،حرالمقلمالازرق!لانتالرائجة

.الازرقاوالاصفراوبالائصى

ينتجوتصانع0016الى0015صالى9186عامفيالالاجهنيجنييمملوكان

-لبمدزيادةالانتاجهداويجل.اراباعهاثلاثةتحدرثسنوياثوبالف001حوالي

هذهوتفر.وا!طنيالا،جهمنثوبالف،2بقدرالذي1862عامانتاجعلى

اليها،الماجرينالصناعمن!لئروعوددمثقفيا،جتماسالاستفرارفيالكبيرةالزيادد

الحرير.بصناعةاشتهرواالذين

فقدة9186عامنيتوالفطنيوالالاجهالديمااقثةمنالانتاجلازديادونظرا

حريرمن!لغ32ر028ولبنانحريرمنكغ12.مر.زنتهماالصناعاتمذهاستهلكت

.0186عامأحداثقبلاصتهلكتهعما!سدبزيادذوذلكةفارس

يصدرمحظمهاوكانعاملا125الى001الحريريةالكوفياتانتاجفيعملوقد

.1862عامنج!فيكاموصناعةعلىكبيرةزياددهلىاويثكل.الخارإتا

عددبلخفقدة1862نيعليهكانصعماثخاءلتانهافيدواثالحمناعةأما

.!تمقام!"للرا!اهداطوليكونولدلك"

ا--8!أ
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الصوتخيوطهؤلاءواستخدم.مانحا091حوالى9186عامفيفيهاالمثفلين

الادنى.للمشالحالمحلىالصوتوخيو!،الممتازةللمضالح*نيهزية

محلياثبكاملهيستهلكانتاجهمان9186عامكقريرذكربالعقاديني!تحلقوفيما

تبدلبببصلمهمبيعمنيقاسونالمقادينانذكر1863عامثقريرانحينفي

تأويبدو.الحجازفيبديلةسوقايجادويحاولون،تناقصفيأمدادهموأن،*زياء

الوقاستيحابحدودايى،9186عام،انتاجهموبالتالي،تناقمتقدأعدادهم

المحلية.

،والحبالالروجتصديرهافيواسترتدمقمنمتهاالتىالسلعومن

!لانتالحبالاسمارفانممندلةالروجاسعاركانتحنوفي.الانقانفايةفيو!لانت

انحاءبتيةاىاالفالبنيتصدرو!لانت.أورباائىتصدبرهادونحالمماعرثفعة

.بفدادوالى،صورية

وموانيوالتانبولازصرالىائمثىمنتجاتتمديرفيدمثقواستمرت

هدهتحمل(امبريالصاجيري)شر-لةمراكبوكانت.الصغرىسية3وصورية

والتركية.السوريةالموانىبنالمنتجات

اليهماصدرتهماوبلغ،وليفورنةمرييلياالىاثثىبزردمثقوصدرت

!لغ.الف003علىيزيدماا986عامفيمنه

مدرتدصثقان9187نيسان(2بتاري!دمثقمنالثالثالتقريريخ!وجاء

.الانتاجهلىامردودازديادعلىيدلوهلىا.كغ251.مر.الحامذلكفياثضبزرمن

نجفييعملونصانع0012صالىالةالالاجهلنشحبالنسبةالتقريرويلىكر

سنةلقريرمعوبالمقارنة.ثوبالف012و001بينماصنوياوينتحون،*لاجه

الف001صإليأن!تجواالاحهصانع0016-0015حواليانيدكرالدي،9186

الانتاتفيمتقاربمتوىعلىحافظتقدالصاعةهلىهاننتدل،السنةفيثوب

أما.صانع(..-003منقرببمانقصالصناععددلان،السابقمنأقلبكلفة

،0025و0002بينا987عامفيراوحاذ،صناعهاعنالابقمددازدادفقدالديما

.ثوبالف03نبلغكلىلكانتاجهمودضاعف

فيهاةيمملونصانعمائةحواليانالثاكالتقريرذكر،للكوفياتبالنبة

اموفياتنوعيةعنكفعيلمنهناكليىومن.كوفيةالف12الينةفيانتحوا
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التقرير،هذابموجب،المبرومقماشمنوانتج.تصديرهاأودحريفهاواماكن

منقطعةالف003ان،1863لحام،الاولالتقريرذكرحينفي،قطمةالف03ء

فيالمبرومانتاجتناقصعلىهذاويدل.1862عامفيمصرالىمدرتالنسيجهدا

.ثي18عام

ت9187و9186و1863لاعوامالثلاثالفرنسيةالتقاريرهلىهومن،وهكذا

فانالماضىفيعليهكانتعماالنسيجيةالانوالعددتناقصمنبالرغمانهيت!ضح

منالبعيناتفيوبخاصةالتيناتنجماأواخربالازدياداخذقد،عامبوجه،الانتاج

التىالمواملومن.بقيلوقبلهاالستيناتأوائلنجماعليه!لانعما،دئرالتاسعالقرن

التىالازمةوبخاصةتالب!حيناتفيالعالمىالتجاريالنشا!ركودالزيادةهدهكفر

ذاثالىيفات.الخارخفينافستهاأثرمنوخففتطالفرنسيةبالصناعةحلت

كالقطنمحلي!االمنتجةالاوليةالمواداشقالعلىالجمركيةبحض--الضرانبتفاء

..والحريروالصوت

الانوالعدداتمنالتقاريرذكرتهلماشابهةصورةالقعاطلينحمانويرسم

:ويقول.الب!عيناتفيازدادفدالانتاجولكلنثناقصتدمضقخ!

وماالجيلهذابداءةفيكانعماالحاضروقتنانج!عددهاقلفقدالنسيجانوالإما"

حريرئا،ت015وديما0023وقطنىنول.65الاجهونول.16.فهومنهابقى

وزترحريرطرابلسىزنار05و،غزلوكفياتحريركفيات025و،غزلوشالات

وهرمزيكرلة002و.الخ.وبوثيهوغزلحريرفوهـوملاية05وغزلطرابلسى

.نو،")025،99ءالانوالهذهومجتمعوصاطانية

منبالرغمةالاصاصيةالدثيةالصناعاتانالسابقةالاحصاءاتمنيتبن

لمولكنها-المستوردذألاوربيةالمصناعاتجانبالىدهاوجراثبتتقد،الازماتكل

ويلا!.ا،جنبيةالبضائعفقتتدلبملواليهااندحليمكنكانالتيالدرجةالىتتطور

الخيو!ان،واثالحالديماصثلةذكرهامرالتيالنيجيةالصناعاتبحضفي

ضربةوهده.انكلترامنتتوردكانت،الئانيةفيوالصوفيةةالاولىفيانقطلية

مصياةالمصنعةالخيو!استخداممنعوضا،انهااذ:المحليةللصناعةعوجهةاخرى

بالوقمرتبطةغدتوبدلك،أخارجامنالاصاييةموادهااستيرادالىعمدت

مننرفتالتى5اصعارمااخصوبعورة،اتوانرماحيث!منالموادلهذهالعالمية

ادادمحظموكانت.اللعاسحارفيزيادةشكلعلىالمحليالم!هلكوتحملهاالخارج

تفرضهاباسمار،الامبلادذلكفيبما،الخارجعنتحتوردالاوربيةللصناعةالاولية

افىخيوطاكصديرهايحادثم.الاوربيةالرالما.ليةعليهاتسيطرالتيالدوليةانوق
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الموادانتاجيكونوبهلىا.المصوةالصناعيةالدولدفرفهاالتيالاصمارفقو،بضائع

لها.تابماواصبحالاوربيةالراسماليةبعصةبدورهارلب!قدالثامبلادفيالاولية

منكغالف(02مجميعهما،امه2عامفي،الخارجالىدمثقصدرتوقد

كغ،الف001صاليالبولانومصدره:الناعمانواعخمسةمنوهو،الصوف

ألف08والبحيرةالمرجوصوت،كغ001نابلسمتصرفيةفيالبلقاءمنوالبلقاوي

08وحورانالدبوزجبلوممدرهالجبليوالصوتثغالف06عجلونتوصو،كغ

كغ.الف

.الاولئرينبنهايةوتنتهيايارفيثبدااثهرخمسةالصوتموسمويدوم

وكريستاوليفورنهوجنو.مرصيلياالى،بروتبطريق،أممياتهلىهكصديرتمقدو

كقريباكميةكحادلالمصدرالصوتمنالكميةهلى.إنبالدكروالجدير.وليفربرل،001،

صإليبلمتوالتى18هلاعامفيالضارجالىبيروتعبردمقصدرتهاالتيالصوت

.)101(كغالف؟16

الىدثقمنالصادراتقوائممنايفييدكردمالقطنانملا!تهتجدرسا3

نانحد1878عامفيوحمصحماهمنطقفعلرىماوبامتحراض.بروتعبراوربا

بيروتالتمديروجهةوكانت.فرنكالف625بلمتالصوتمنصا.مالرإتقيمة

بلفتصوفا،طرابلىبطريق،بيروتالىصدرتفقدحمص.اماطرابلسبطريق

اراقعفياستوردتابل،قطناالمدينتينمنايتصرولم.فرنكالف125قيمته

منكلصالراتفياالعطنعابمن.ونتدلوانكلترا)201(فرنامنالقطنخيو!

لمنوميتهاناو،بالتصديريسمحكبيرايكئلممحصولهانوحمصوحما.دثق

زراعةلادخال851!عامفيمحاولةجرتوقد.الاوربيةالصناعةمعلتتلاءمككئ

ومن،المتميزةنوعيتهبسببسوويةالى،لويزيات.ولايةعن،*مريكيالقطن

.)301(فشلتالمحاولة

الامرييهةالاهليةالحربابانالامر!كيالقطنزراعة!مطلمنالامبلادكفدولم

الامريكيالقطنانقطعالتياورباالىودصديرهالقطئانتاجدطويرفي،التينكفي

.نلىاك3اثعطننحوزراعتهاشجيهمنالكث!الشءافادتمصرانوالممروت.عنها

زادفيهاالتطنسرانالامبلادفيالامريكيةالحربخلفتهاللىيالوحيدوالامر

المراقينأحدوذكر.القطيةالاقئةاسحارذلكبنتيجةوارثفعت،اضعاتثلالة

الحكلمةعملتلوالضامبلادفيالقطئزراعةثوصيعيمكئكانانه)401(1862مامفي

دفرضكانتالضيالبدويةالقبائلاعتداءوردالرايفنجي*منيخر!علىالمئمانية

فىا!ا.الحكومةضرانبعنلقللاالمزارمنعلىفرائب

-105-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-278-

الراصماربا،قتصادالدثقيالاقتصاداولب!مجتممةالضطوراتهذهوبنتجة

ةالمالورجالوالصناعينالتجارمن،بورجوازيةطبقةدئقنج!ولأت،الاوربى

التجارةمركز!لانتالتىدضوتفيوارتبافاتقواعدلهاواصبح،بأوربامرتبطة

واتخذتالتجارةميداتفيالراكةشاعت،الصناعةغراروعلى.المنطقةفيالمالمية

الاوربية،البورجوازيةمعبالمثاركةةالمحليةالبورجوأزيةوجنت.رأل!مالياخابحا

الاوربية،الراصماليةشانتتعرضتولكنها،المتهلكينمنالكثرةالارباح

اماموالتقاضى،بينهافيماالديدةوالمنافة،الافلاسوحالاتالازماتالى

منا،خ!الربعمنذ،المختلطةوالمحاكمالتجاريةالمحاكملجلاتوتعج.!لمحاكم

القضايا.هلىهبتفاصيل،عرالتاسعالقرن

فيوالتباينةالمحليةالصناعةبهامرتالتيالاقتصاديةنلافىماتونظرا

ازدادتالتىالدنياالطبقاتوبين،وثروةعدداازدادواالذينالاثرياءبينالثروات

عقدفيرأسمالهابمض:والانجبيةالمحليةتالراسماليةوظفت،فقرهاوزاد!عدادها

الازمةلمجابهةةالريففيأمالمدينةنيصواءةالناسمن!ليعدداليهالضالتيالديون

التبميةطريقعنالمدنببورجوازيةالريفصكانارممبارومنذلكوزاد.ا،قتصادية

المالية.بالتزاماتهمللوفاءممتلكالهمالريفصكاتمنعددفقدوبالتدريج.المالية

في%5؟الواقعفيتقاربعاليةالمرابوتشضاهاالتىالفائدةنبةو!دانت

واشارت.8%ب1852عامنج!الدولةحددكهاقدالرسميةالفائدةانحينفي،النة

الفالب.نيولكنها.الرابحأوالرابحةبالمالفاندةالىالرعيةالمحا-دموئائقبمض

لكميةالومسالراءهوللفاندةاستخدماللىيالغطاءو!لان.صراحةاليهاثرلم

الغرضلهداالصابوناستخدامواكد.الدينقيمةجانبالىوذكر،الصاابونعن

الماليةالادارةاتبالدكروالجدير)ء.1(.1852عامدمقفيالفرنسالقنصللقرير

فرنكملا-ش6قدرهبمبلغ،1863عام:مدينتن!دانتادمقفيالعسكلريةوالادارة

الاجانب،لتجارومحظمه،الدينهذاعلىالفائدةوكانت.المتأخرةالجندروأتبعدا

.سنويا)101(%03الى2،بناي،ئهريا%2ر5الى؟من!قدر

للرايماليةاوليلىادورلعبتالتي،المحليةالبورجوازيةالطبقةتكنولم

بدلالةتالجميعفيهاشاركبل،يخرهادونالكانمننئةعلىمقتصرة،الاوربية

هلى.كفاصيلوتوضح.التر!لاتسجلاتفيتفاصيلهاذ!لرتالتىاميرةالثروات

المنامةنيأوالديوننيصواء.المالتوظيفوكنوعالتجاريالتحاملطرقاشروات

ذلكعلىمثالويخر.والمدينةالدائنةالاجتماعيةالبقاتهويةلكوكلى،الزراعةأو

المحيا،شيخ؟نالدينمحيأليخبنغازيالسيدهودثقىكاجرموصدات
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ثلاثةعنثروكهوتتألف،ننسهمصالحتحاحنيعلىلهقدرة،الذيالحقلالمختل

خليل،ق!طوتمتريالخواجهذمة:بدثقاربابهمالموجودالذممبيان(ا:نجود

93ر241ذلكمجموعتصايغنقو،الخواجه،سمكرييهوديا!حاقةمصابني

ذمة:الامدث!قخارجالجهاتنيللمختلالمترتبةمماللىبيان021ونصفقرضا

أزمرثفيزمريتامتري،،الخواجهبحمصزخورأولاد،بالجبلعلاميوسفا)خواجه

رزقمحمد،بروسةفيزرابيليغا2محمدالحاج،باللوندرةالفريديصبرطليبيت

ونصف.قرشا(9892.رذلكمجموع،طرابلوسفياليوفيحين:طرابلوسفي

،!لوموتقماثى،باذنح،فىقهو،فوركا،متكلة،ألامفيشياءوأالأمواتدجومو(3

.الا.9(قرثا97؟ر058الروةمجموعويبلغ.ونصفقرناارا924المجموع

ومع.عطارةتاجركانانهالخصهذابهايتعاملالتىالموادمنويتدل

وثبلغ.فوائدمنعليهتدروماالديونتحاطيكانالرئيسيئرائهمصدرفانذلك

يانتومما.ثروتهمن89%حواليوالخارجدمقنج!لهكانتالتيالذممنمبة

."(لندنالوندرةفيتجاريبيتمعالخصهلىاتماملالنظر

فلكفيكدسراصبحتدمثقفيالمحليةالبورجوازيةأنسبقممانتنتح

التوامين:الثورتيناعقابفيكبرحدالىابحادهافامتالتيالاوربيةالرأسمالية

-لبارمنخليطابدأياتهافيالمحليةالبورجوازيةءصمتوقد.والصاعيةانفرنية

حنبالتلريجيظهرالمناصرهده.بينالفرزنجداثم.والحناعةالمالورجال،الملاك

الاوربية.ازيةإلبورصفطتكطثماما،سياسيادوراتلحباتالبورجوازيةحاولت

القطريةوالاكجاه،القوميالاتجاهمنها،كثرةفكلريةاتجاهاتظهرتالوسلىهداوفي

فئةالجاهكلوتبنى.الاشتراكيوالاتجاهتالملمانيوالاتجاد:الدينىوالاكجاه

وارتباطه،نجاحهاونشلهوأسباب،اتجاهكلواقعولفهم.اكثرأواجتماعية

وهي،فئةملوا،قتماديةالاجتماعيةإلاسىفيالبحثيجب،اخرىدونبفئة

.خر)801(2اتجاهاوقاومتممينااكجاهاالفئةهلىهتبنتناذاتفسرالتىوحدها
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الممش*قصلا

لكلامش:

ةالتا&البعثانص)1(

!هط!وله!ه!4،مأولهح4ولفىء4804وله4?م!!ادكااء7ولء!!4455ك!

م!!4وولل!عل!كة9:ءادهـح4ولس!،ء813ء4كه*!؟عهءل!"4،،ءل!هـ"04

ل!ها4!4ولم!ثعء4!ي،حمه-ءهل!يم1)9791(.1.0"15-.134

انر:،اثرلىبلاررثركةمول)2(

ولأا!مء.*كمه.ولكلءي!+أه،"ء!ولطه4ءصي،،صيمأول4ه+،5391.

كلركية،لراس!مبة"،المث!لايية"لصرتلىواهيتااثميال!هة":بحثناانعر31(

8191.،الاولكرين،6الطد

حابنا:اننكلراتهد.مولانكل)،(

ءول!!"ه8!كا!هاكئ!7-"17ا"ح،35!80.!ع""،*أح!791.ل

هء.."73

انطر:)5(

ولأ"عم3ء47ولأولولأغ،33ع5!84"ول3!أ؟ل!3،س!غ!3ع3(ول)!.+،!3.حمحهمهكهه+ه-

كاول!حعءهولولح-أله!(ح)ء.ولا55ءلأ52.10"ءا1125لأهحول!19815.

انطر:ولا

،مك!،حء55ءاوللأ14027.10ح،55،*.031823-،!الأ24ةاس!ول.حءول!".85

هـ351ا"("،كة!71أولأااثماكه88)..2107"302ءش+"أ1لهو.6

انص:ا*

!"هل*!!ول!*م!"!هل!ع!?طأ،كه!كأها،أه+كه!ة.+هكا!ما
!.ولشء-!4امع*ءلم.ك!7391.353.كو.،

9،ص،السابقالمممراهه

.،9ص،السابقاس)9(

.29ص،السابقالمصر؟اا.

.39ص،الابقاص؟(11

بمعى"اد!راىالقفية،222-221مي3،11ر،(الولايةمصىاسإتلمشق)2؟(

.."18(ايلر)126111/الاو&

مك!5،حس!.3،"؟ل!!.10!،3هرن!ول.!ا:6يعر+؟(

،عهـ.ءح،،ءاول.10!.3131ول3أهـا.55:ان!ر)،1(

.(ه"18ب1261/)217ضمبلن375،13-*عي،11ر!م،لفقس!ت151(

http://www.al-maktabeh.com-،ءا-
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،ع!،حص!.3!حمة*لا.434.10+أ.6:9185ير)16.

سك!.ءح.*+434.لأ41.2.10أولأ+الأ46.:انكل(ا*

!،!ءح،.5،ول!!لأ)0..55313،ع!حاكها6:0كل)18(

"س!ولح.ح.3!ول،".)3274.07ج7ءشعا.كلك!:انكل)91،

أول+ل!5!3ة،،*5ءا،وله،ف!.19171213.9.،!ة!هرةأولا4ءا0187ة:!عر2()0

5!،4س!"س!"ه!اول.107"2234ولأولآ.0187

ولع.ح03!،ول!07.5).4"72*دأ!13ه21.86أولز+1*8.:!عر(12)

ول.!3شأ،.5!*ء!ه.205107قا+،.0187ةانعر2()2

:اثا!الهماحابا!الهطىاللبنعيةوالمناصب!وتبمنبةالطرت"هيةهولانعر)23(

أمحأ!ا4342+"عه*38-أما!أ-ءولال!هأ!ل!ولا!6!صأ!*-+ول!ء

"4+4!.34،+،ول96-68.00.08391

.!+ش*ه!.50.ثه:انعر)،12

كه+2،342!*!3-أ.".123:حعر)125

6فىد.،00.-1796.:!ندر(261

:اصاصب6طر)27(

!ي!،ول؟كهلألاك!.6!وم!كهاء5ء4ا1،"،5ال!ةاءيع،!-ءحم!6ء4ها"ء*9

33أ!+"8621""ه.2202-ثمه.

،كلىظ.ظلا!ل!!.014.107.43أ4ا8ألأع!اهخلأ0:انعر1281

"!ول.حح.5!+،!.4.)07؟أألااعآ4اكو.3:انعر)92،

ول!.خ!3!ثه+ك!.07).6؟،آ72شيم!ا!.:انعر3!10

ول!.ق513،*ك!.6107..1فآ4*أاه!6.:انعر3(1)

اأ"4:انعر2(2)

ولع5صأح.3،*!"،)2575.خ.لآءألأ+!راهـلآ09:انمر)33(

ول!.3كه،*حمهك!،1.3.107ع!4ههعء1851.:ن!را!3،!

الباصذليهاهاتبريولورهمقراثاعنالفرنقعمرالىاث!مبلادمنالسيحيينهبرة!ول)35(

ول4،غ"،حاهول4.حم!علألةهأء،ء5ول!ءمة!هأ8لاءءكله8لا*ه!3هـءاعةه:كعر
"!*،213لأ7391.130!.7أ001.11.ث!4-حمها0

115لأكه.202.00"502.:انعر)+(

ثنابنا:نير1،الثصال!لفا!لةوايةهراسةطىمول)3

+"ء!لأ!مكاحء51!!هةحول06".76-53.

-015-
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الدثفيالأمنصاد

"!ول.حح"3!ول،".031.107ول43كه.1842:انظر)38(

.!ولح"س!ت3،حم!"لأ.612.10،+كه!8471.:انظر193(

.مك!ح،س!!+ل!3،.253.107.،5ءكه3"ثه!حح.:افظر(،50

.س!ول.حح*!"كمه."4.103ا6س!3"ه،حه.5.107.1862افى!أول7عءأ.0187:انظر،(1)

ول،م!ح،حكم!*!!،لأ12.4.10!هل!،7863.1ه.415.1*أ8721.:انطر(،21

"ع!،حح4!ول4اكه.7914.107+!اأعع07518:افظر(()3

هتح،ميسىلهوق!مضور.اعاد،1876،بروتبمة"الفساعيتم!مناء2،12!ى)(،(

.(تارفيدون)بيروت،ال!انحمكنبة

ولس!.حس!،"!ل!3!.3107..31"45ه!81فةا100!5.5.أولأ+8561.نطرا((5)

.س!ول،س!ح8!ل!"كمة12.2.1030أ،ولاله!.37+أولأ.1874:انطر)6،(

"مك!حح5؟حم!".كم!.13.107،ل!ه!.1855:انطر)7،(

استضمعتهاالتيو!فسا،واي!ليادوسيامثل،يلاوريبةالصرلمنلممدالسوريةالخيولبيمت

"لمطي!لو!لك،بهاالغا!مةالجرائربيالغيولنسلتحسينولى،الداخليةلحاجلاما

،ويوزوحريرانوايلىنيسكل،الاممنسينةلترةخلاليتمالغولاثراةوكان.يةالمسي

ضيما*وربيييسبميستفلونالبمووكمن.الممنمثار!الىالباديةمنالبصرعورةب

&اوسرابمبمومباشرة*نصلاءلاءتحاشىولدلك.المارهامنهيرمونلالغيمثزاء

حرمر!موبةا!ردكانت.مقهلةباسمكلحابهمالجولئراهفيالوفيوالو*هاتبارلكليف

الطفدخصونصا،الواهمل!للمصةقرثط0001و005بينراوحالدي،ثمنهارخصغ!هاكا

نوعيتهاكايتحرا،سنةابلادليالمئشراةالم!رابقاءالىالاوربيوزالمثرونعمداثمبلارلي

اضميا.ربطمضقبنبيعهااعواوالا،وعلاحيتها

"ع!،ححاد،+ل!ه7ه.164.1."ءها.2!:هداانطرحول

"ص!ول.حح.3!حم!!.22.107س!3"ولء57+اث!ا.:انطر)8،،

"ع!"ءحس!اول،5لأ31.10(أكاثه!.7023!ل!أ،ءأ).:انكل19،(

،صك!"حءحاول.03.35.1070أ،+ا1871.:انطر5(0)

.مك!ح.ح.45**!11.5.107أ3+4!ءأ.1873:انطر51()

محهكرةوتص،الطعةالدمشقيةباللهبةوهو،الاصليالنصلممماورلتالبراثبتنا)20(

اندطر.النهلفةان!مد

.0،18(اثغيعون)،12611/صحرم89،5-..اص،11دكلم،لعتقسجلات:انطر)53(

بالفيمةبممثئائسيمبمنا!ةالمتلقة**مل!ذ.خطبالقالرعبدانزاممقدارلمقارنة1،5(

انكل:)0126/،،18(،السنة-طكلنجةاكمنالشو*الانجماليةللغرانج!

طك!.حح.5،ول،!لأ.2،10"ع!،هـ44ولءلأول!لأء"4ول،!ا،"ح؟أ4ح3!+،"عمول،ول!4

طلأ*"ا4ح!اد"أ4+أه1،8!،،ءاء434+8!اح16ألأول!أح513!ه.

.6216اصلامى،"ا2سجلداثرعيةرمئق!جلاتانص551(
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راقىبما!كلعبدد...........-...............

،؟ه*أ!!ول،95.0:ان!ر)60(

.(1857ايلول02)"127/مصمختم،112عي،9،،سباثرعة،لمتىسبت:اتكل*.،

ممعونالثلالي)127601/الثعيةصمادى1،،،محا،051مصد،الثرهيةدث!قسب:انصله.ا

)9018.

ل!الووجدومن.شوتةكلمةعمىدنابتبينودم.ليونا!اهـماهـمالضااصلاماطودةللألعتلا.(

عمرانيةلراسة،قىة:بحثناانص،فوث!ةوانسةهـكلباسم!ر!نقدالفترظساد

لمتق،1861-1857/ا77؟-ا73؟،اثرميهالوثحدفلمنواقتصلايةوابتمامية

صعه.،اءها

طركهانشاليا،ب:انكل.خمسةوتمنيالايياليةمنثتنةكلمة،ثنكلاوسنكل،اوسينكو)06

.1،1عى،9391،القدر،النميكوطمالمربيةالنقور،امرعليالبفدالي

،قىة:انكل،قرثا32صر.وكان،عمسددانةري!بع!مالوةل!!كرالالينا-ءاتلهول11

.،(مدهعابو"باسم!لكاليهوأثير87،ص

كا5*3أ!ول".3فة.:انعرول)2

.س!ول"حح.43*!!لأ.031110ء53*ء57+اكه.83!!!عء،1843.4:انكلول31

وعن!انه:يلايكليزيةباللنةبحثناانكل)،ول

،(سأ،ول4+س!ولولعس!!!ه"اولع3،ول4لمولحأ33ع!أ،1)ول5،ء4ة!3ض،مم!ملاهء"لأء

7أ44ءال!هيم"،ث!،ولعء،!+أك!ولءح4+ول.)،ولأ84!ا!ء+ءمةلا!ه-!ه!+

ولهلأههماءطأ44أولءا34!ع.3+!+ط!ةال!"(4شء"،ول،حوللأ+أ3ع3أ3،أيمكاثه؟ل!

8491"3.00-ك!385.

،!ول.ءح.3!،،ل!!4716.2.107أعاله!ا.025أ،ولموا.5:يفا.وثمعرا

ول"ص!حح"*،*،5،لأ920310.أأولولا05!ه:6لكل).ول

"س!ول517،+،!،س!س!ه14.1.1كا!ءع3ح.9183ان!ر:ول6ة

ولس!.حح"!،*!713ه482.1.1عولءء938153.:6مكلول7)

.2*-361ص،11رلم،دمثق:سبسانكل)*

216-217.،صا!دوالسابقول)9

283.،محاالسابقالممصرة.ول

.278،383-2عي*،الابقالمممر)ا"

الو!الدثقية،ا.عنمماريضي!ةنبد،"،ابشقمولاسةدولةمنصل)لدسيبكمبد.بناليعىول)2

فى:نثرتولد،ولا3عم،ليمنمدينةدا!تئماثرليالعلىممبمعلممها

اممهح15ع"4+ثه!3محم،ءوللهءالأ3م!ه4كعالط!ءا8ه!،2.4.8أحمأ"+ء4

.1885ا.ء.5

ءول.حح.!!ول51.4107.33هـول333!هـ1.:انطر73()
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لشقياالاهتصاد

،(

*5(

اثم

)س

8"ة

ول)9

ة.ها

اهه1

ها)2

ها)3

-كملا4

واثلاس8ا!م!ميسميدمحمدتاليف*ولالجره،ن2حز،النميةالصناتلموس:انطر

باديى،و!رمما.مولونرارنئر،القئسى!ا!رتضيق،الصموظيلالقاسميالدتممالتاليك

.93عي،،-ا0691،لاهبم

مك!.حس!.!ل!!عه7515هـ..5*مم!86313.:انطر

.ع!ء.س!حمة!كمه..023.103أ3ءأ!!لة085.1:انعر

انطر:

!ممق*08.ء02ة3،"33ءاكه)*54().!ع.ء!ع!ل!5ءثكل!(هءه"

ل!هول8ح!)!-هـ)،هـاس!05!ه!أ"1كص.،..224

ولس!.حح،!،ثه!4107.43..12*،هه!8561.:6!عر

!ولءح.3،+"هلأ01.4.1أرر،،!شاه!و0:ان!ر

.م!ول.حءكه!ة"30اه.416.4"س!"هأ.862ح81103!أاكله.3:اض

ول.م!،س!!!!ه.!ه7اه.5.4ول5!لهه.ث!ا403اش1ث!8.:اض

ود!،يرا!ى!سباثرميةشقسمصالمروسةالقضا!ام!مبنيةالقعمةطصيل

:ش!السبارط!كلاربوببفىء"ثلسلمرامهلون،اثديةوالمش!ال!صدقى

."،23،ر3*،صا3،*،ص227،د،*،ص28،ر!3،صا*،صر!م
د!مه!،02مي،*رلم،*2ص227،،ص026مي،*عى،،*ص،111عي
301،ص،63ص،ور،2ر!،."امي،3،دلي002عى،386،233رمم،،16عا

ص،*2ص،29،ر!،186عي،9،86،،ر3مي،13،ر!،921عا،،.،رلم

.26ص،23.رلم،923عي،705،رلم33عي،،..رى،3!ى،3..بم

،يكل:

"صك!حح5!،كه!ة.4914.107!!هها.9!(3أ4ول8ناولهحولهنحعولعده8ءول)

اء+4ءاء4!ه!هه.*

ان!ر:)،هأ

اولأ!مم4ءول78ءث!حا.*!نا،،وللاءا"!ءيم!عء934أء3!،889أ+ث!ع4ءول4ح80،15،كهأثي

ولءأ-89كلا،?**ءمم!اعأ!!5*مع!ملا(اهو2.)

.8"ا-لأ،1ص،ءا،اقلأسايخا6يعرو،23؟محا،الماءومه41،القا!ى)85(

،عي"12.اقصول)6

23".،صا!درالثق)3ها

123.المصرالع!،ص)!ا

.123عيالابق،اسها)9

.صكلى.?ت83!ه"لأ)50ء4.*حةا!و..:اظر09،)

3؟3.ص،"اللأهية1المناه!!مىص")61ا

-ايههب
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رالقاميمعبدد..............-

.31،عي،ادمابقا!سر)29(

ولس!،حح."4كول41071..5ول-،8631.:انعر9(+

125.،صالتسصأ"ول

.ع!ظ!4*5.4.103.3،ول،!.س!س!.ك!6186يعر:)09(

هانوسا،.،صا.وكغ256يهيافتالاان(011ص)دلككاسصباكز!يدثر)6

مم!.0078كلهىكتلا003

.21،ص*ول

،ء!ه""!حيه!نيءا44!ما4+ه*لأ!م!:كل6)ما،
مهوا-هـاا4،مأول4وله.1891.،.171.

.321ص9(9ة

ول!،حس!ا!4ولك!ه،6107..8أولأااء14!3.:6يص((00)

ولص!،س!ح5ك!حم!*"3اه.91.4!ط!يياكه6:09معر(101ة

ول"ص!?5ك!!له""7اه3"1.6زولأا،ءا6:987.1!كل(201)

?ولح،ح،كهـص!!ه2.3.17ولحمهولءلأهاث!ا.:6-1.ء)3

"ءولحح5،كم!+!ة!اهلأ16.04!!4ءا.2!:6ص1(0)،

!ع.حح،"،!لة!3.9ه31..24أءرو*"لةاك!2.:س(؟..)

ولص!"ح5!!!هكي!.7ه41..03ا*8اث!:ثص(01)6

.(6،"اارار)01الم262مل7(رب!،12عا،93،صبك،الثرميةشقصب*.ا(

دبعورمم0291و0186بتشق8عينالسيعياسورمولاثيةالهمةاسرلةثص*.ا،

*بتمية:

ءألن!.كه5!!ل!م!لأ!اط!م!ص!!د!!مد"طأ"
ءكام!4-"!أ3ء!*ه!هىأس*ن!ى"!.ك!ا

،،ء
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الشا3لبلادوالاحمت!اعيالالتصاديالتلايخليمعظمهاينصباخرىبحوثللمؤلف

التاليلأ:والدوركاتالكتبلطبهاامدتالتيباللضةونشرتروليةلمؤتمراثامدت

الدور!ة:اوالكتاي!عنوان--،البحثعنوان-أ

محأ،3ا"ء،9!3"8!هـ4هـكاعلاه!!له!كاكمهول!!ع!ي!ديلألام!-لهلا!أه"كمأول.4ء3ء4

أ!ءا-كه"،!ىلل!!ة!8ء!!كل!"!ول!*!(7391).

!ول+كا!،14-مماكلاكهك!نط9*ملاه"ا!ل!8ه!ا)!ه*لد!

!ه!عال!هد!هك!،أ*لأ+ا!3*،!أ،!+ثم1(هـ754).

!ط+،اهـ!اه،3!ءح!أأ،لا83+ا!!لماطأ!!أ+هـ7ه!م!188!"لما!!حماول"3ء)+!دا؟ء

8!-!ث!مالىمعة!الك!!هحم!طةص!5!ص!".م!.كأ.9!،!ه!!

.+!،،*!3ه!34هـلأأ!++!3)!لأ!75!أ.

ه!+!ا-ط،،*كطا!ه!8!*،،محهأ8ء،"علاهءا!ا!3ء3!حمعما.+!س

8*!!%ها!ه4مملا"حمأهـطأ(أ3،!هطثا!،?ط!8ول!!!ول3!مح!حملاأ،ا!أ!لأ

!حهكص!،!ح!!ا!(-م!!ا!))كه09م!،ثهبممح!ء؟34

فا*ا!ه*4هـلاهـألاهـ!"33"،ك!ء8*!هأ،هـاهـ7.

،هـء8!هطءز5هط؟ءلهةك!ههأ،هله،مه!*محطهـ!د!!*أداه1،!ل!أ!عمنا841أ*هف!3،9

مهههـطاشكه!8هـ!+الا!،9،،!أ!!ه!8ة!ه5"!ه!أمصعلثلأ

هـثمد!.ه!ه!!+كهثة*!،وليم38!!5،!،هـط!لها!ه")ه!زكأ!لأ94،محياول

"!هـ!مهـ779.

،!فا5!-م!لا+!هـ3،كأء833ص"ءول3"ص!لأ413!!ء؟35!!أ5-!وله!ء8

!ك"حملأا!!،!ع،ه!ا*،!حمهأ!"حأ!ه!ملألط!"ءهاطل!حح!

س!!!از!أ4ءلاح!ط!"هـا3،،ك!هـ!34هـ9هـأهـ7.

ع!ال!+هههفا!5هعك!!ه!ه!!8كه!طأ،+ء34!!4ءهول!،!لاص

http://www.al-maktabeh.com
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4743-71،،!ام!ىلهملاط!،!7هو-8!و:!كا!!!!
مة0ا!اص!3،!م!ه.!ع.مأ.وللأاط!أ!ه4!أ+!8!.ك!3!*أ!م3ه،هـأ81.

ول،3مممم!أ،ه"3كا!أ،4ه!أ!م!ح)،،ء*،ء3"-أ4!2كهلاش81صا!8!أ-كه8،،ما

هأءلملا+!!ول!عة!ا!ولمح!!+زاهـ!ا"كلع"ص!!هـ3114هـ8*ول.ك!!!

!ع!(!لل!!)اك!(831!9)،ملا+)هـ!أملا89.

مح!،ثع!-*)؟همحمهحملام!+ه،3"81!مأ،همة3!!حع:ع!لأ!ه!أه!ل!!!

4!-0187،"!ةمحم!"!!ه!ة!د!!ه(!
ء!!-؟!!ه!4مح!ط!ا3أء09!!هه!ه-هأ!امأ،لاصهـ!-،ك!8!!حة

!8،،ألا،7للا*+ه،،لأحك!!أكه*98ثه.

4!!أ،ء!ل!8ءه3!كهـك!اكاهاءلمأ3أ!81"،!حز!أهـأ!كهث!س!!طا

أ*44عا؟هءطأ!أ!اء+ا+س!هـء"صأمعلأ+حه!ةلم!مح!-

!دلم!08!محطط"ط!،هع!.مع3!+؟أا!،ل!14،أع+ول3"!ةأ!ى93!كا،،أه8

ا،لم!أأع!أء!3،؟ول8491.

التاليك:البحثانالنمثرليد

ول،5لاعمم4ه4!،1!!للا!ءأ4ول،)سكه!ا!ولأه!.15831ده،*3!*،،4،ء3ه،ء6ء3

،ءطأ؟+ع3+،"أ5!14م!+ء،ء!!،!!ه!ء،-5!أ!أول!!لا)هولح!!!ا،3!ة

لأ!أ7ء33أ،"،ههـس!كا!3أ!4،لهلملا،،91!.

أ*ه!ح!،.3،،ءا!!ةاح!أ،)اص،هـصمت،هأ-كهأهـأ8-هرهـا،،!م

كاة،هـ،ه؟ء7ءطا8+محا+8أ"امعهأام!*فلا!ا!هءولءلم!اعه!مأهطأ!امأ-

3،*ص3ةكه:عطا6!38ء"حأ!هأ(هاه!أيآهكنأعفهه!ح!!ةا،-لهللأ"للا3!ا!

،،+ء*)3!"53!عم!لا!اأكه!8؟"أ"تا+3لام!هط!!3اء،طهنط!هكاه!!!ر

حم!-!،33ول!لاياهطهـ،!.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/

	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

